
 Zpravodaj sboru CASD  19. 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  26.523Kč

BLAHOPŘEJEME TĚM, KTEŘÍ OD 
19. 11. - 25. 11. 2022 SLAVÍ NAROZENINY

21.11 s. Zdeňka Nehonská
24.11 d. Anna Semeráková

 8.065 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. Jaroslav Hejra 
br. Jan Řehák

11.00—11.30 Přestávka

11.30—13.00 Bohoslužba s kázáním 

• Uvádí:  br. Luděk Veselý

• Diakon sálu: s. Marta Veselá

• Společná píseň

• Modlitba

• Sbírka

• Oznámení: br. Luděk Veselý

• Příběh pro děti: br. Jakub Pavlán

• Společná píseň

• Modlitba

• Čtení  z SNC: Ž 19, 8-11 s. Marcela Řeháková

• Tichá modlitba & ztišení

• Kázání na verše Sk 10, 35
br. Ivo Řehák
„Můj život se dvěma choti“

• Společná píseň

• Závěrečná modlitba

br. Stanislav Slamka

s. Zuzana Pavlánová
br. Jakub Pavlán

 18.458 Kč

PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 

10.00—11.00 Sobotní škola 

• Projekce a zvuk: br. Lukáš Hora

• Uvádí:  br. Jan Řehák

• Diakon sálu: s. Jana Řeháková

• Společné písně

• Modlitba

• Studium Bible ve třídách

• Sbírka:

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



OZNÁMENÍ SBORU

1. Tuto sobotu, 19. listopadu,  bude sloužit Božím
slovem bratr Ivo Řehák. Příští sobotu bude
zvěstovat Boží slovo bratr Vašek Vondrášek.

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.

4. Skončily přednášky sestry Soni Sílové, ale jsou
připraveny další aktivity v úterý v 18,30.  I nadále se
chceme setkávat ke komunitním večerům,  v
následující úterý, tedy 22. 11., bude velmi zajímavé
setkání s Karlem Lukášem, instruktorem potápění
a bývalým důlním záchranářem.

5. Nedávno jsme se sešli k prvnímu chvalozpěvnému
a modlitebnímu setkání. 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 příští pátek, tedy 25.11. v 18,30.

6. Biblické studium s br. Vaškem Vondráškem bude v
úterý v 17,00, s br. Luďkem Svrčkem ve středu v
18,00 a biblická hodina mládeže bude v úterý ve
20,00.

7. 26. 11. bude od 17 hodin na Smíchově vánoční
Adventní koncert.

8. 3.12., tedy v první sobotu v prosinci, bude v
Bethany Adventní večer chval s kapelou
Džemband.

Toto číslo zpravodaje sestavil: Richard Korbut ml.

WWW.SPOLECENSKECENTRUM.CZ

EPIŠTOLA BETHANSKÝM

KDYŽ NENÍ OPRAVNÝ TERMÍN…

Minulou sobotu odpoledne jsme se jako sbor Smíchov 
rozloučili smuteční bohoslužbou s naším milým a vzácným 
bratrem Janem Huškem, kterému nikdo ze smíchovských 
neřekl jinak než bratr „Jeňa“. Bylo mnoho řečeno, mnoho 
vzácného a pravdivého, hudební čísla i sborové písně, které 
bratr tak miloval, důstojně zarámovaly celou bohoslužbu. 
O čem jsem z této soboty přemýšlel, byly mimo jiné 
rozhovory s mnoha smíchováky, kteří za mnou přišli s tím, 
že by tak rádi ještě jednou bratru poděkovali nebo mu řekli 
něco hezkého. Že  netušili, když se ještě před nedávnem s 
bratrem potkali, že to už bylo na této zemi naposledy. Žel 
že život na tomto světě nám v těchto případech nedává 
„opravné termíny“ – ale každého, koho potkáte tuto sobotu, 
můžete také vidět naposledy, protože všichni jsme křehčí 
mnohem víc, než se komukoliv z nás zdá. Tak toho využijte, 
protože jak říká Písmo ve 2K 6,2.: „Dneska je den spasení.“

Radost ze společenství vám všem přeje 
Vašek Vondrášek

OHLÉDNUTÍ ZA (NE)BIZÁRY
Poslední čtyři úterky jsem v podvečer na Bethany představila 
čtyři témata, která lidé mimo církev buď vůbec neznají nebo je 
mohou a často považují za „bizáry". Tedy za podivnosti, 
zbytečnosti, ba přímo nesmysly - ať už „Církev a peníze”, „Když 
všichni neděli, tak my sobotu”, „Vepřové? To my ne!” nebo 
„Čekáme a čekáme… až se k nám Pán vrátí”. Přijala jsem 
nesnadný úkol tato témata ukázat jako zajímavá, sloužící k 
zamyšlení a dokonce i k praktickému použití jako řešení 
leckterých životních situací, pocitů a postojů. Jestli se mi to 
alespoň občas a v něčem povedlo, to jste mohli posoudit vy, 
kteří jste se účastnili a chtěla bych tímto vám, sice nemnohým, 
ale o to věrnějším a milejším z celého srdce poděkovat za vaši 
podporu. Nebylo to pro mě vůbec snadné, ale i díky vám a 
hlavně díky Boží trpělivosti a zmocnění se snad něco povedlo. 
Ostatní můžete shlédnout postupně zveřejňované záznamy na 
našem bethanském YouTube kanále. Jmenovitě děkuji za 
ochotu a podporu Korbutovým, Jakubovi Pavlánovi a manželům 
Horákovým. A srdečně zvu na další, tentokrát trochu jiné 
setkání, s Kájou Lukášem o potápění a záchranářství, a prosím, 
v úterý v 18:30 přijďte a dejte vědět i dalším! Děkuji.

S vděčností a nadějí, že ani moje „práce není v Pánu marná” (1 
K 15,58)

Soňa, vaše kazatelka

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 

Odkaz na tabulku s dárky je zde:
https://spolecenskecentrum.cz/strom-prani-2022/

richa
Cross-Out

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



