
 Zpravodaj sboru CASD    11. 3.  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 
11. 3. - 17. 3. 2023 SLAVÍ NAROZENINY

13.3. d. Timoteus Passer 
13.3. s. Zuzana Slamková
14.3. d. Eliáš  Vaněk
14.3. d. Eliška Gondolová (životní jubileum)
17.3. s. Vlasta Koudelová

• 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. Luděk Svrček

• Diakon sálu: br. Radomír Špinka

• Společná píseň

• Modlitba

• Sbírka

• Oznámení: br. Luděk Svrček

• Příběh pro děti: s. Jindřiška Nejedlíková

• Společná píseň

• Modlitba

• Čtení ze B21: Ž 111,10

• Tichá modlitba & ztišení

• Kázání na verše Kaz 8; 9,1-10
s. Jiřina Harbáčková
"CO NÁM PŘINÁŠÍ DO ŽIVOTA PRAVÁ MOUDROST"

• Společná píseň

• Závěrečná modlitba

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

br. Luděk Veselý 

PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 

10.00—11.00 Sobotní škola 

• Projekce a zvuk: br. Lukáš Hora

• Uvádí: br. Luděk Veselý

• Diakon sálu: př. David Sabuka

• Společné písně

• Modlitba

• Studium Bible ve třídách

• Sbírka:

Prosba od kaplanské služby

Milí kolegové, spoluvěřící ve sborech Českého sdružení,

"Právě v těchto dnech to je deset let, kdy jsem jako 
dobrovolník začal pracovat v ženské věznici Světlá nad 
Sázavou. Že jsem se pak po čase z dobrovolníka stal 
kaplanem není tak důležité a zmíním to jen proto, že jako 
zaměstnanec mám tu přednost, že mě odsouzené ženy 
mohou oslovovat krom jiného i formou papírové žádanky, 
kam napíšou své stručné požadavky, problémy, prosby.

A ty se týkají i vás. Kupodivu. Totiž. Na začátku letošního 
roku jsem členy svých sborů požádal o loňské jitřenky, 
knížku ranních zamyšlení Ježíš je vítěz od Elizabeth Viery 
Talbotové. Díky tomu jsem do poloviny ledna získal 5 
kusů, a jen co to šlo, první dvě knihy jsem rozdal. To bylo 
minulý týden. No a v dnešní poště jsem měl tři žádanky, 
ve kterých mě odsouzené žádají o knihu Ježíš je vítěz. 
Zatím mám pro všechny tři knihu k dispozici, ale tím mé 
zásoby pěti knih končí.

Mohl bych vaším prostřednictvím oslovit vaše sbory či 
skupiny, jestli by někdo byl ochoten mi své loňské jitřenky 
poslat?"

S díky a přáním Božího pokoje

Aleš Kocián

----------------------------------

Jitřenky, prosím, posílejte na České sdružení 
prostřednictvím vašeho kazatele, my všechny sesbírané 
kusy předáme bratru Kociánovi.

Předem za pomoc děkujeme.

S pozdravem

Andrea Poláková

+ 420 739 345 659

br. Stanislav Slamka

s. Nicol Kubečková
s. Jindřiška Nejedlíková

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



OZNÁMENÍ SBORU

1. Tuto sobotu, 11. března, bude zvěstovat 
Boží slovo sestra J. Harbáčková. 

2. Příští sobotu bude sloužit zvěstí Božího 
slova bratr Patrik Nehyba.

3. Modlíme se za nemocné, pokud o někom 
víte, podejte zprávu vedení sboru, abychom 
se mohli informovat a myslet na sebe 
navzájem. Myslíme také na trpící na 
Ukrajině, v Turecku a Sýrii.

4. Připomínáme, že pokračuje ranní studium 
Písma, které se koná vždy v úterý, ve středu 
a ve čtvrtek  od 8,30 do 9,00 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 v 19,30. 
Dopolední studium Písma je ve středu od 
9,00.

6. Jak jsme již oznamovali, v druhé půli 
měsíce května bude v Bethany  
přednáškový cyklus, který povede br. Ted 
Wilson, předseda církve. Chceme se modlit 
za přátele, které můžeme přivést; pokud 
někdo z Vás je ochoten spolupracovat v 
přípravě na tuto akci, hlaste se, prosím, u 
vedení sboru. 

7. Rozhodli jsme se, že se chceme společně 
pravidelně modlit v pátek na začátku 
soboty za připravovanou evangelizaci a 
tedy i za lidi, které chceme oslovit a pozvat. 
Prosíme, připojte se.

Toto číslo zpravodaje sestavil: Richard Korbut ml.

WWW.SPOLECENSKECENTRUM.CZ

EPIŠTOLA BETHANSKÝM
NOVÝ PREZIDENT, STARÉ POŘÁDKY???

Kdo z nás trošku sleduje aktuální dění v naší 
společnosti, asi mi dáte za pravdu, že neustále 
sledujeme probírání toho, jaký byl ten odstupující 
prezident a jak se to vše změní příchodem toho 
dalšího. Všichni známe ze svých životů, jak 
nebezpečná jsou lidská očekávání od něčeho nového v 
našich životech – většinou čím větší očekávání, tím 
větší pak zklamání, když je to jakkoliv jinak. Přehnaná 
očekávání každého z nás až příliš často následně 
ublížila našim vztahům, rodinám, praktické víře… A 
nakonec – není to jedno, jestli na hradě sedí „Petr“, 
nebo „Pavel“ – nebo nejlépe oba najednou?
Mnohokrát jsem vyslechl podobnou polemiku, která 
startovala většinou bouřlivé diskuze. Ať je to tak či tak, 
každý, kdo je „vidět“ ve veřejném prostoru, má vliv na 
atmosféru společnosti, na hodnotový žebříček lidí „v 
podhradí“, na to, jaká nabízí řešení pro složitá témata 
naší doby, kam směruje…
Už cca 25 let jsem se chystal na osobní setkání s pár 
spolužáky z mého mládí. Vlastně nevím, proč jsem to 
tak dlouho odkládal (pořád bylo něco důležitějšího – 
znáte to), a přiznávám, že se za to stydím… Co mě ale 
překvapilo, byla skutečnost, kolik si toho pamatovali z 
mého života, z toho, co jsme kdysi spolu prožili, jak to 
pozitivně ovlivnilo na celý život jejich pohled na 
křesťany i Pána Boha. Asi nikdy neskončí v řadách 
CASD, ale vždycky budou na křesťany adventisty hledět 
s úctou a respektem. Kéž by nikdo z nás nepodcenil 
velký dar, který dostal – a to je osobní vliv a světlo, 
které kolem sebe šíříme. Kéž by to „světlo svítilo a tma 
ho nepohltila“ (J 1,5) – ani po letech.
    
Jeden z vás, světlonošů, váš kazatel 
Vašek Vondrášek
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https://meet.google.com/hpt-wfjz-cib.



