
 Zpravodaj sboru CASD    7. 1.  2023 

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

BLAHOPŘEJEME TĚM, KTEŘÍ OD 
1. 1. - 13. 1. 2023 SLAVÍ NAROZENINY

1.1 br. Jiří Stejskal
3.1. s. Jitka Sofia Mlynarčík
3.1. d. Natálie Dalbré
4.1. s. Lenka Vosátková
5.1. br. Jakub Slamka
6.1. s. Alfia Šangareevová
6.1. s. Irishca Symochko
9.1. s. Marie Brabcová
9.1. s. Vlasta Horáková

• 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

11.00—11.30 Přestávka

11.30—13.00 Bohoslužba s kázáním 

• Uvádí:  br. Eduard Forejt

• Diakon sálu: s. Marta Veselá

• Společná píseň

• Modlitba

• Sbírka

• Oznámení: br. Eduard Forejt

• Příběh pro děti: 

• Společná píseň

• Modlitba

• Tichá modlitba & ztišení

• Kázání: br. Jakub Pavlán

• Společná píseň

• Závěrečná modlitba

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

br. Luděk Veselý  
br. Ivo Řehák

s. Martina Špinková

s. Adéla Gondolová 
br. Eduard Forejt

PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 

10.00—11.00 Sobotní škola 

• Projekce a zvuk: br. Lukáš Hora

• Uvádí: br. Ivo Řehák

• Diakon sálu: s. Marie Slamková

• Společné písně

• Modlitba

• Studium Bible ve třídách

• Sbírka:

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/
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OZNMENÍ SBORU

1. Tuto sobotu, 7. ledna, bude zvěstovat Boží 
slovo bratr  Jakub Pavlán, příští sobotu 
bude sloužit bratr Václav Vondrášek.

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

3. Opět začínáme ranní studium Písma, které 
se koná vždy v úterý, ve středu a ve čtvrtek  
od 8,15-8,45 a na toto studium evangelia 
podle Marka Vás srdečně zveme.

4. Také startuje studium základních biblických 
pravd, které bude v úterý v 18,00 a také ve 
středu v 18,00.  Studium Bible pro mládež 
bude v úterý ve 20,00.       

5. Původně jsme plánovali na příští týden 
agapé, ale z technických důvodů se konat 
nebude a další agapé prožijeme až v měsíci 
únoru.

6. V pondělí 9. ledna v 18,00 se sejde výbor 
sboru.

7. Za týden, tedy 14. ledna chceme společně 
prožít bohoslužbu vděčnosti s vytažením 
novoročních veršíčků. Protože chceme 
krátce zopakovat akce roku 2022, prosíme 
ty z Vás, kt҈í mají nějaký vhodný obrazový 
materiál nebo chtějí vyprávět svou zvláštní 
zkušenost, aby se přihlásili u br. Forejta, 
Svrčka nebo kohokoliv z vedení sboru.

Toto číslo zpravodaje sestavil: Richard Korbut ml.

WWW.SPOLECENSKECENTRUM.CZ

EPIŠTOLA BETHANSKÝM
Zdravím v novém roce, ale nového 

vám neřeknu nic
Milé sestry, milí bratři, milí přátelé,

překulil a přikulil se nový rok, už třiadvacátý po přelomu tisíciletí, kdy 
jsme s více či menším napětím očekávali, jestli s dvojkou na začátku 
letopočtu přijde kolaps počítačů zvaný Y2K. A nic. Třicet let uplynulo 
od chvíle, kdy mě poprvé dějinně zamrazilo, když po všech 
pomlčkových bojích silvestrovskou půlnocí skončila existence 
Československa, čehož si ale doteď leckde ve světě ani nevšimli. 
Zvykli jsme si. A tak by se dalo pokračovat dál.
I letošní rok přinese své aféry, krize, překvapivé události, mnoho 
těžkého, ale i mnoho dobrého, krásného, radostného. Čeká nás volba 
prezidenta a prý má národ takového, jakého si zaslouží. Moc bych si 
přála, aby se i v této situaci uplatnilo ono biblické „pouhou milostí” a 
ne na základě zásluh, abychom se nemuseli za vrcholného 
představitele stydět a aby budoucí prezident přispěl k vnášení 
důležitých hodnot do společnosti: sounáležitosti, soudržnosti, 
laskavosti, odvahy a pozitivního přístupu.
A proč vám neřeknu nového nic? Kolem Vánoc a koncem roku je 
všude mnoho souhrnů uplynulého roku, trefných příměrů, zajímavých 
postřehů, více i méně originálních přání a mně se nechce hromadit 
slova a trumfovat s dalším nečekaným a jedinečným příspěvkem. 
To nejdůležitější je totiž stále stejné. A děje se často v tichu, mlčení, 
nepozorovaně, v maličkostech. Mít rád/ráda Boha, sebe i druhé - jak 
lidi, tak ostatní stvoření. Projevit lásku k Bohu vlastně znamená 
projevit lásku k člověku, včetně sebe a také ke zvířatům, rostlinám, 
krajině. Láska je provázaná a nesobecká, nejvíc se raduje z radosti 
druhých. Pojďme si přece jen dát novoroční předsevzetí: Jak nově, 
jinak, vynalézavě projevit lásku, zájem, přátelství? Úsměv, objetí, 
vlídné a milé slovo, laskavý vtip, upozornění na krásu kolem nás, 
povzbuzení, nadhled - to vše může způsobit velké a dobré věci a 
vnášet atmosféru Božího království do všedních dní. Ať se vám/nám 
to s Boží pomocí daří!

Požehnanou sobotu, požehnaný týden i celý rok v lásce a radosti
přeje a srdečně zdraví

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



