
 Zpravodaj sboru CASD  10. 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  7.171Kč

BLAHOPŘEJEME TĚM, KTEŘÍ OD 
10. 12. - 16. 12. 2022 SLAVÍ NAROZENINY

14.12 s. Anna Raucherová
14.12 s. Nicola Susanne Kubečková 

 1.909 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. Stanislav Slamka 
br. Luděk Svrček

11.00—11.30 Přestávka

11.30—13.00 Bohoslužba s kázáním 

• Uvádí:  br. Luděk Svrček

• Diakon sálu: s. Marie Brabcová

• Společná píseň

• Modlitba

• Sbírka

• Oznámení: br. Luděk Svrček

• Příběh pro děti: br. Václav Vondrášek

• Společná píseň

• Modlitba

• Čtení  z ČEP: Filipským 3,12-17

• Tichá modlitba & ztišení

• Kázání na verše Filipským 3,13
br. Václav Vondrášek - VP
„Závaží, která dávají křídla“

• Společná píseň

• Závěrečná modlitba

• Bohoslužba v anglickém jazyce se koná
zde v Bethany ve 14,00

br. Václav Vondrášek

s. Zuzana Pavlánová
s. Jindřiška Nejedlíková

 5.262 Kč

PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 

10.00—11.00 Sobotní škola 

• Projekce a zvuk: br. Lukáš Hora

• Uvádí:  br. Stanislav Slamka

• Diakon sálu: s. Marie Slamková

• Společné písně

• Modlitba

• Studium Bible ve třídách

• Sbírka:

Agapé

Všechny vás srdečně zveme na Agapé, které je v 
tomto roce poslední. 
Přineste jídlo pro sebe a někoho navíc a pojďme 
strávit sobotu opět spolu. 
Těšíme se na vás.
Denisa, Adela a Marta

Strom přání vol.4

Dárky se pomalu sbíhají na místo, kde čekají až se 
budou moci přesunout ke svým adresátům.
Distribuce do pěstounských rodin a Klokánku 
zajistíme před Adru, do Domova seniorů dárky 
přineseme na jejich vánoční besídku 22.12. dětem 
z domova Husita dárky vezeme 21.12.
Kdo tedy dárek ještě pořizuje, nezapomeňte 
nejpozději v týdnu od 12.12. doručit.
Děkuji, Denisa 

Pracovní nabídka ADRA

Vážení přátelé,
pro Nadaci ADRA hledáme člověka, který by měl 
zájem podpořit svou prací službu Nadace Adra.
Nadace zajišťuje na základě stanovených pravidel a 
svých finančních možností podporu pro lidi v 
krizových životních situacích. K tomu je nutné vést 
určitou administrativu, komunikovat s dárci i 
žadateli o podporu, zajistit potřebnou dokumentaci 
a chod kanceláře Nadace.
Pro tuto pracovní pozici hledáme člověka, kterého 
by podobná práce bavila.
Předpokladem je ochota komunikovat s lidmi, vést 
potřebné agendy i určitá míra pečlivosti. Výhodou je 
znalost práce s počítačem, základní orientace v 
sociálních sítích, ochota se učit nové věci a mít rád 
lidi :-)

Marek Škrla, hospodář CASD

Kontakt: Marek Škrla, e-mail: marek@skrla.cz, 
tel.: +421 608 547 100

https://spolecenskecentrum.cz/strom-prani-2021/
richa
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OZNÁMENÍ SBORU

1. Tuto sobotu, 10. prosince, bude zvěstovat Boží
slovo bratr Václav Vondrášek a chceme společně
prožít Večeři Páně.  Příští sobotu bude kázat Boží
slovo Stano Slamka.

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 18,00, s br. Luďkem Svrčkem ve středu v
18,00 a biblická hodina mládeže bude v úterý ve
20,00.

5. Dnes po Večeři Páně chceme – jak víte, je to podle
plánu vždy 2. sobotu v měsíci -  opět prožít
společné agapé,  každý z Vás je srdečně zván ke
stolu v horní místnosti.         .

6. 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.

7. 14. ledna chceme společně prožít bohoslužbu
vděčnosti s vytažením novoročních veršíčků a
následnou agapé. Protože chceme krátce
zopakovat akce roku 2022, prosíme ty z Vás, kteří
mají nějaký vhodný obrazový materiál nebo chtějí
vyprávět svou zvláštní zkušenost, aby se přihlásili
u br. Luďka Svrčka.

8. V pátek 16.12. se opět chceme sejít na modlitební
chvíli našeho sboru, k modlitbám za naše potřeby i
radosti a k chválení Hospodina v slovu i písních.
Modlitební setkání, na které jste všichni zváni, se
uskuteční v pátek 16.12. v 18,30 v Bethany.

Toto číslo zpravodaje sestavil: Richard Korbut ml.

WWW.SPOLECENSKECENTRUM.CZ

EPIŠTOLA BETHANSKÝM

Milé sestry, milí bratři, milí přátelé,

předvánoční období je obvykle - a letos zdá se mi obzvlášť - tmavé, 
temné. Vzpomínám na své dětství, kdy alespoň býval sníh, který to 
šedo zakryl a snaživě odrážel jakékoli světlo. Dnes (ve středu) po 
dlouhé době svítilo sluníčko a hned bylo veseleji. Neměli bychom 
se prý nechat ovlivňovat vnějšími podmínkami, ale přiznávám, že 
je to pro mě někdy docela dost těžké. Když odhlédnu od temnoty 
meteorologicko-astronomické, přicházívá i temnota jiná, mnohem 
horší. Temnota v lidech. Dnes jsem byla na poště a pár pozitivních 
zkušeností s jejich novou službou slibovalo rychlé odbavení bez 
čekání. Ale nestalo se. Za sedmi přepážkami dvě pracovnice a 
před přepážkou jeden drsný chlapec, který nejen že se načekal, ale 
ještě se nepovedl jím požadovaný úřední úkon. Odcházel s těmi 
nejostřejšími výrazy na adresu poštovní úřednice a já se raději ani 
nedívala, co to s ní dělá a byla jsem ráda, že tam nebylo žádné 
dítě. Setmělo se. Nebo lidé, kteří se hlásí ke Kristu a přitom, když 
vejdou a promluví, tak je mrazivo, temno. Či nedobré zprávy, 
problémy, starosti, strach. To vše se může stát a stává se to. 
Někdy příliš často.
„Je lepší rozsvítit jen malou svíčku, než proklínat temnotu. “ řekl 
prý Konfucius před dvěma a půl tisíciletími. Nebo třeba František z 
Assisi před osmi sty lety: „Veškerá tma na světě nemůže uhasit 
světlo jediné svíčky.“ Že by o tom pánové už tehdy něco věděli?
Můžeme s Anthony de Mellem soudobě a sarkasticky poznamenat 
„Zapálit svíčku je dobré, ale nadávat na tmu je větší zábava“ nebo 
trochu dušínovsky vzít vážně Krista s jeho výzvou: „Tak ať svítí 
vaše světlo před lidmi, aby viděli vaše dobré skutky a vzdali slávu 
vašemu Otci v nebesích.” (Mt 5,16) a nenechat se tmou ovlivnit 
nebo dokonce pohltit, ale aspoň zablikat. Ne vyčerpaně ze zbytku 
svých sil, ale spíš prostě nebránit světlu, které skrz nás Bůh chce 
do světa posílat. Nezírat do tmy, ale hledět do světla a nechat 
světlo dělat s námi a mezi námi zázraky. Myslím, že to stále stojí 
za to. Přidáš se?

Požehnanou sobotu i celý týden prozářený Boží láskou, rozsvícené 
oči a srdce
přeje a srdečně zdraví

Soňa Sílová, vaše kazatelka
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https://meet.google.com/hpt-wfjz-cib.



