
 Zpravodaj sboru CASD  26. 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  24.407Kč

BLAHOPŘEJEME TĚM, KTEŘÍ OD 
26. 11. - 2. 12. 2022 SLAVÍ NAROZENINY

30.11 s. Monika Ballangó 
30.11 br. Vít Horák
3.12 s. Ruth Stevens

 7.331 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. Jakub Pavlán 
br. Luděk Veselý

11.00—11.30 Přestávka

11.30—13.00 Bohoslužba s kázáním 

• Uvádí:  s. Ilona Ctiborová

• Diakon sálu: s. Tereza Nehonská

• Společná píseň

• Modlitba

• Sbírka

• Oznámení: s. Ilona Ctiborová

• Příběh pro děti: s. Jindřiška Nejedlíková

• Společná píseň

• Modlitba

• Čtení  z ČEP: Luk 10,21-24 

• Tichá modlitba & ztišení

• Kázání na verše Luk 10,21
br. Václav Vondrášek
„Když Vševědoucí žasne“

• Společná píseň

• Závěrečná modlitba

br. Václav Vondrášek

s. Jindřiška Nejedlíková 
br. Eduard Forejt

 17.176 Kč

PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 

10.00—11.00 Sobotní škola 

• Projekce a zvuk: br. Lukáš Hora

• Uvádí:  br. Luděk Veselý

• Diakon sálu: br. Jaroslav Gondola

• Společné písně

• Modlitba

• Studium Bible ve třídách

• Sbírka:

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



OZNÁMENÍ SBORU

1. Tuto sobotu, 26. listopadu,  bude sloužit Božím
slovem bratr Vašek Vondrášek. Příští sobotu bude
zvěstovat Boží slovo bratr Luděk Svrček.

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  již od
8,15-8,45 zde v Bethany. Studujeme společně
evangelium podle Marka. Pokud můžete, přijďte
studovat s námi.

4. Biblické studium s br. Vaškem Vondráškem bude v
úterý v 17,30, s br. Luďkem Svrčkem ve středu v
18,00 a biblická hodina mládeže bude v úterý ve
20,00.

5. Dnes, tedy 26. 11. bude od 17 hodin na Smíchově
vánoční  Adventní koncert.

6. A v našem bethanském sboru za týden, tedy 3.12.,
to znamená první sobotu v prosinci, bude Adventní
večer chval s kapelou Džemband, který bude
začínat v 18,30. Těšíme se na krásný zážitek a
nezapomeňte pozvat své přátele.

7. Zítra, tedy v neděli 27. 11., jdeme navštívit seniory
do Domova seniorů u Vršovického nádraží,
setkáme se ve 14,00 před vchodem do objektu.
Budeme rádi, když nás podpoříte a půjdete s námi
potěšit babičky a dědečky. Bližší informace u
manželů Svrčkových.

Toto číslo zpravodaje sestavil: Richard Korbut ml.

WWW.SPOLECENSKECENTRUM.CZ

EPIŠTOLA BETHANSKÝM

Byla jsem na cestách

Milé sestry, milí bratři, milí přátelé,

minulou sobotu jsem prožila v poměrně vzdáleném Krnově. Celé 
dlouhé měsíce jsme se domlouvali, plánovali, přesouvali, až se 
podařilo najít termín. Protože jsem měla dovolenou kvůli 
podzimním prázdninám dětí, měla jsem vyjíždět od rodičů a ušetřit 
si dobrou třetinu cesty. Jenže předpověď počasí byla nemilosrdná, 
ohlašovala sníh, teploty kolem bodu mrazu, možné náledí a naše 
auto mělo ještě letní pneumatiky a tak jsem se rozhodla prožít 
dobrodružství s Českými drahami. Svého rozhodnutí jsem litovala i 
nelitovala zároveň. Do Olomouce jsem jela v kupé s milou slečnou, 
čerstvou vysokoškolačkou a velmi hezky jsme si popovídaly, zvlášť 
o knížkách a ona mi pak ještě ukázala na nádraží směr k autobusu,
protože značný kus cesty bylo nutno absolvovat výlukovými
autobusy a já tím pádem zjistila, že existuje i Moravský Beroun.
Pozorovat zmatky a hemžení, dospělých, dětí i psů a poslouchat
hanáčtinu ve vyprávění dvou učitelek jedoucích z výletu z
Olomouce bylo fascinující. Pak už vláček čekající na dojezd i
ostatních autobusů a v Krnově milí hostitelé, dlouhé povídání,
sdílení a dobré jídlo a pití. Pán Bůh zaplať a požehnej. Sobota byla
plná rozvažování nad Biblí a také rozhovorů s milými lidmi. A pak
cesta zpět. Tentokrát přes Opavu a Ostravu s rozechvěním ne příliš
časté uživatelky služeb vlakových spojů, jestli trefím správné
nástupiště, vagon a místo (kdo se směješ, budiž ti to přáno). Mohla
mě už varovat přítomnost několika policejních těžkooděnců, kteří
ovšem stáli nadějně na jiném nástupišti. Pak přijel snad ani
nezpožděný kýžený vlak a ve velkoprostorovém voze, tedy bez
kupé, se asi o dvě řady za mnou usadila skupina fanoušků Sparty
rozveselená vítězstvím nad Baníkem a požitím alkoholu na hranici
snesitelnosti. A nastala zábava, při které člověk ztrácel důvěru ve
světlé zítřky naší země. Neschopnost některých koupit si jízdenku,
hulákání, jadrné výrazy, snaha vyprovokovat hádku, hulvátství vůči
průvodčím i pohledné policistce, rozhovory na hraně
pochopitelnosti… Prostě zdaleka nejen mě tahle banda pěkně
štvala a já si uvědomila, že by mi vůbec nevadilo, kdyby takoví lidé
někam zmizeli a prostě nebyli. Až po dlouhé době mě napadlo, co
by tak udělal Ježíš (a to nejsem úplně příznivkyní WWJD), který se
taky scházel s nejspíš podobnými zoufalci a životními
ztroskotanci? A napadlo mě, jestli by si k nim nepřisedl,
nepopovídal o fotbale, nezasmál se vtípkům a možná nakonec
popovídal o životě a co je trápí. Možná by to šlo. Možná. Možná, že
k tomu jednou budu ochotná dostat odvahu a sílu. Nevím, zatím
nechci. Ale chtěla bych chtít. A chtěla bych to zkusit.

Požehnanou sobotu i celý týden a odvahu k lecčemu leckomu 
leckde s Pánem Bohem přeje a srdečně zdraví

Soňa Sílová, 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 
a senioři z domova důchodců ve Vršovicích. 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.



