
 Zpravodaj sboru CASD  3. 12.  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  24.625Kč

BLAHOPŘEJEME TĚM, KTEŘÍ OD 
3. 12. - 9. 12. 2022 SLAVÍ NAROZENINY

3.12 s. Ruth Stevens
4.12 br. Zdeněk Dušek

 6.050 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. Luděk Veselý 
br. Ivo Řehák

11.00—11.30 Přestávka

11.30—13.00 Bohoslužba s kázáním 

• Uvádí:  br. Radomír Špinka

• Diakon sálu: br. Jaroslav Hejra

• Společná píseň

• Modlitba

• Sbírka

• Oznámení: br. Radomír Špinka

• Příběh pro děti: br. Jakub Pavlán

• Společná píseň

• Modlitba

• Čtení  z ČEP: Juda 2.3.20.21 

• Tichá modlitba & ztišení

• Kázání na verše 2K 13, 5-8
br. Luděk Svrček
„Kristus – víra a pravda“

• Společná píseň

• Závěrečná modlitba

br. Patrik Kantor

 s. Andrea Korbutová
s. Adéla Gondolová

 18.575 Kč

PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 

10.00—11.00 Sobotní škola 

• Projekce a zvuk: br. Lukáš Hora

• Uvádí:  br. Ivo Řehák

• Diakon sálu: př. David Sabuka

• Společné písně

• Modlitba

• Studium Bible ve třídách

• Sbírka:

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



OZNÁMENÍ SBORU

1. Tuto sobotu, 3. prosince,  bude sloužit Božím
slovem bratr Luděk Svrček. Příští sobotu bude
zvěstovat Boží slovo bratr Václav Vondrášek a
chceme společně prožít Večeři Páně. Prosíme
také diakony, aby nezapomněli sdělit tuto
informaci svým svěřencům.

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. Radujeme se, že dnes (3.12.) v našem
bethanském sboru bude Adventní večer chval s
kapelou Džemband, který bude začínat v 18,30.
Těšíme se na krásný zážitek a nezapomeňte
pozvat své přátele, letáček je možno si
vyzvednout u východu.

6. Příští sobotu po Večeři Páně chceme – jak víte,
podle plánu bude to vždy 2. sobotu v měsíci -
opět prožít společné agapé,  tentokráte pod
vedením Denisy Schnebergerové, resp. také za
spoluúčasti Martinky Š. a Adélky G.         .

7. Jistě jste si již všimli plakátku, že v našem sboru
24.12. bude v 22,30 půlnoční bohoslužba, na
kterou jste nejen zváni, ale máme všichni také
možnost pozvat své přátele.

Toto číslo zpravodaje sestavil: Richard Korbut ml.

WWW.SPOLECENSKECENTRUM.CZ

EPIŠTOLA BETHANSKÝM

Sborová oznámení 

Snažím se podívat se čas od času do nějakého neadventistického 
sboru či kostela, jak vypadá jejich bohoslužba. Je to velmi 
inspirativní, když si člověk jednou za čas vyzkouší, když není 
„domácí“, ale host – a sami budete určitě překvapeni, čeho všeho 
si všímáte a co vás jako hosty osloví. Zdaleka to nebude jenom 
poselství, které se hlásá z kazatelny… Žel, co jsme v Praze, 
povedlo se mi to prakticky jenom dvakrát. Při té poslední návštěvě 
mě rozesmál citát, který byl vyvěšený v šatně: „POZOR, TATO 
CÍRKEV JE OTEVŘENA HŘÍŠNÍKŮM A VÁŠ KABÁT NENÍ TREZOR“.
Když jsem tento sbor opouštěl a byl znovu konfrontován s touto 
cedulkou při vyzvedávání své bundy, přemýšlel jsem nad tím 
citátem ještě dlouho poté. Někdy zapomínáme na to, že sobotní 
setkání je setkáním hříšníků, kde každému z nás někde „teče do 
lodi“. A málokde najdeme tak nebezpečné a infekční prostředí na 
diagnózu „POKRYTECTVÍ“ jako právě v církvi. V církvi, která není 
setkáním dokonalých, ale nemocných, kteří se mohou sdílet, kteří 
se mohou navzájem podpírat, kteří právě v církvi mohou (pokud je 
zdravá) zakusit přijetí bez podmínky. A tak se učíme stále znovu 
přijímat se navzájem a toužíme po přijetí druhých… A právě tam, 
kde se to takto žije, tam bude určitě přítomen i Ježíš, který byl 
„přítelem hříšníků“, jako jsem já a ty. Možná bychom mohli na 
vstupní sborové dveře vyvěsit cedulku: „HŘÍŠNÍCI VÍTÁNI!“ Docela 
bych rád viděl vaše reakce, co by s vámi taková cedulka udělala… 
Kdo z kolemjdoucích by možná vešel dovnitř… Kolik z nás by se 
snažilo tuto cedulku sundat…

Váš kazatel Vašek Vondrášek
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https://meet.google.com/hpt-wfjz-cib.



