
 Zpravodaj sboru CASD    21. 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 
21. 1. - 27. 1. 2023 SLAVÍ NAROZENINY

22.1 d. Klára Semeráková
22.1. d. Naomi Stevens
24.1. d. Luděk Nejedlík
25.1. br. Augustine Yeboah

• 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. Richard Korbut jun.

• Diakon sálu: br. Jaroslav Gondola

• Společná píseň

• Modlitba

• Sbírka

• Oznámení: br. Richard Korbut jun.

• Příběh pro děti: br. Ivo Řehák

• Společná píseň

• Modlitba

• Čtení ze SNC : Ž 119, 105-112: s. Marcela Řeháková

• Tichá modlitba & ztišení

• Kázání na verše 3. Moj. 26,12
br. Ivo Řehák "SVĚTELNÁ SONDA DO JUDAIZMU"

• Společná píseň

• Závěrečná modlitba

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

br. Luděk Svrček 
s. Jiřina Harbáčková

br. Stanislav Slamka

s. Gabriela Hejrová
br. Jakub Pavlán

PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 

10.00—11.00 Sobotní škola 

• Projekce a zvuk: br. Lukáš Hora

• Uvádí: br. Luděk Svrček

• Diakon sálu: br. Jan Řehák

• Společné písně

• Modlitba

• Studium Bible ve třídách

• Sbírka:

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

1. Tuto sobotu, 21. ledna, bude zvěstovat Boží 
slovo bratr Ivo Řehák. 

2. Příští sobotu bude sloužit zvěstí Božího 
slova sestra Soňa Sílová.

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

4. Připomínáme, že pokračuje 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.

5. Také pokračuje studium základních 
biblických pravd, které se koná v úterý v 
18,00 a také ve středu v 18,00.  Studium 
Bible pro mládež je v úterý ve 20,00.   

6. V následující pátek, tedy 28. 1., se opět 
sejdeme k modlitebnímu setkání v 18,30, kdy 
chceme zpívat, modlit se a užívat si 
společenství. Každý je srdečně zván.    

7. Pokud si někdo z Vás ještě nevytáhl 
novoroční verš, máte zde ještě tuto možnost. 

Toto číslo zpravodaje sestavil: Richard Korbut ml.

WWW.SPOLECENSKECENTRUM.CZ

EPIŠTOLA BETHANSKÝM
Střez a chraň své srdce

Milé sestry, milí bratři, milí přátelé,

začátek nového roku bývá spojován s předsevzetími, mezi kterými 
hraje prim to, že budu žít zdravěji. K tomu dobře sedí i biblický vzkaz 
z knihy Přísloví 4,23: „Především střez a chraň své srdce, vždyť z 
něho vychází život.” Vezmu to projednou pěkně doslova. Co škodí 
lidskému srdci? Především 1. nezdravá strava, 2. obezita, 3. fyzická 
neaktivita, 4. užívání alkoholu, kouření, 5. hypertenze (vysoký krevní 
tlak) a jejich kombinace. Srdce pumpuje krev do těla a oživuje a 
vyživuje ho. Bible přímo říká, že v krvi je život (Lv 17,11). Když je 
srdce oslabené, je slabší, omezený i život. Jde tedy o dobrou 
životosprávu, to zcela určitě, ale tady lze krásně navázat a rozšířit 
zdravou životosprávu i do ne vždy reflektovaných oblastí:
1. Syťme se dobrým, dobrem, vždyť ne nadarmo Ježíš říká: „Ne 
samým chlebem živ bude člověk, ale každým slovem Božím” (Lk 4,4). 
Boží slovo je o přijetí, odpuštění, péči, prostě o lásce. Ale i jinde 
sledujme dobré zprávy, syťme se nadšením z toho, že lidé umí 
pomáhat, radovat se a vytvářet krásné věci.
2. Nedopusťme, aby nám obrostlo srdce tukem. To pak 
neslyšíme, co máme slyšet, zavíráme oči před tím, na co máme 
hledět, jsme nechápaví a neschopní se obrátit a nechat se uzdravit 
(Mt 13,15).
3. Střídejme rozumně odpočinek a práci, dejme si občas do 
těla, napněme síly ve službě, k pomoci, trochu se překonejme, i když 
se nechce. Ale pak nezapomeňme taky zastavit a dočerpat .
4. Neotravujme sebe ani druhé.
5. Nemučme své srdce strachem, obavami, vypětím, ale 
naopak ho svěřme do Boží laskavé péče s tím, že se svým Bohem 
„proběhnu i nepřátelskou vřavou” (Ž 18,30).
Pojďme se tedy tento rok dobře starat o své srdce - jak fyzicky, tak 
duchovně. Bude to na nás znát a bude to znát i na naší sborové 
rodině a bude to k radosti naší i všech kolem nás.

Požehnanou sobotu, požehnaný týden i celý rok s dobrou péčí o naše 
srdce přeje a srdečně zdraví

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



