
SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY JSOU DO 
ODVOLÁNÍ ZRUŠENY 

Milí sourozenci v Kristu, vážení přátelé, 

s ohledem na vyhlášení stavu nouze 
Vládou ČR, zákazu shromažďování lidí 
nad počet 30 osob,  rušíme do 
odvolání sobotní Bohoslužby a akce v 
průběhu pracovních dnů v SC 
Bethany. 

Prosíme využijte sobotní čas k 
domácím bohoslužbám a modlitbám 
za Boží milost. 

Během této doby kazatel a vedení 
sboru jsou Vám k dispozici na telefonu 
a neváhejte se na ně obrátit se svými 
potřebami. 

Přejeme Vám všem hojnost Boží 
ochrany, jsme s Vámi v modlitbách. 

S láskou k Vám Výbor sboru Bethany

Zpravodaj sboru CASD              14. 3. 2020DOPIS VEDENÍ CÍRKVE K AKTUÁLNÍ 
SITUACI 
Milé sestry a milí bratři,  

máme před sebou první sobotu, kdy se kvůli 
mimořádným opatřením nesejdou mnozí naši 
členové, ale i naše děti, mladí lidé a návštěvníci 
bohoslužeb jeden vedle druhého v modlitebnách, 
ale v domácnostech a v menších skupinkách. 
Chceme poděkovat kazatelům, vedoucím a 
starším sborů, členům výborů sborů a všem, 
kteří v krátkém čase dokázali zorganizovat 
alternativní formy bohoslužby tak, abychom měli 
ze soboty požehnání, i když nesedíme spolu ve 
sborových lavicích. Jsme rádi, že zrušení 
bohoslužeb není chápáno jako vyhlášení 
sborových prázdnin, ale naopak, jako výzva k 
hledání nových komunikačních cest ke 
zvěstování Božího slova, k praktickému 
naplňování našeho evange-lizačního poslání a 
udržování duchovního života společenství církve. 
Sboroví kazatelé jsou ve své službě nadále k 
dispozici podle potřeby, a to buď formou osobní 
pastorace nebo prostřednictvím telefonů či 
jiných komunikačních prostředků.  

Preventivní opatření kompetentních orgánů k 
zamezení šíření pandemie koronaviru se 
zpřísňují a mění každou hodinu. Respektujme je 
a projevme tak svou občanskou i křesťanskou 
zodpovědnost. Okolnosti , ve kterých se 
nacházíme, jsou testem naší lidskosti, solidarity, 
křesťanské zralosti a víry v Boží působení. V 
rámci diakonské a pastorační péče se zaměřme 
na ty, kteří jsou nejslabší a nejzranitelnější – na 
naše seniory, na sociálně slabší skupiny, na 
rodiny s menšími dětmi. Nabídněme jim 
praktickou pomoc ve formě nákupů základních  

potravin, léků, péče o děti, zprostředkování 
důležitých aktuálních informací a zorientování se 
ve složitých mediálních výstupech. Buďme s 
nimi v každodenním kontaktu, aby se mezi 
námi, ale i v našem okolí a mezi našimi sousedy 
necítil nikdo sám, bezradný a bezmocný. 
Zapomeňme na teo log ická a vztahová 
nedorozumění a soustřeďme se na pomoc a 
službu.  

V nejbližších týdnech nás nečeká lehké období. 
Bude od nás vyžadovat nezištné jednání, ohrozí 
naše zažité návyky, pohodlí a jistoty, možná 
způsobí škrty v domácích rozpočtech a plánech. 
Nepřidávejme se k těm, kteří si stěžují, kritizují a 
vyvolávají ve svém okolí negativní nálady. Naopak, 
buďme podle Ježíšova vzoru lidmi pozitivního 
odhodlání, povzbuzení a naděje, lidmi, kteří se v 
kritických dobách dokáží postavit za prospěch 
společnosti jako celku, i na úkor vlastního 
nepohodlí.  

Věříme, že společnými silami zvládneme pod 
Božím vedením i toto náročné krizové období. 
Navzdory tomu, že v takových chvílích si více než 
jindy uvědomujeme naši lidskou slabost a 
křehkost a sami prožíváme obavy a strach, 
zachovejme klid a udržme si nadhled, společně se 
modleme a důvěřujme Boží milosti.  

Mikuláš Pavlík  
Daniel Dobeš 
Vít Vurst  
František Kolesár  



SOBOTNÍ DOPIS 
DENISA ŠNEBERGROVÁ 

SBÍRKA Z MINULÉ SOBOTY 

• Sbírka na misijní projekty církve       2 529,- Kč 
• Sbírka pro potřeby našeho sboru     5 258,- Kč 
• Celkem                                                 7 787,- Kč 

OZNÁMENÍ SBORU 
Mysleme na svých modlitbách na sestry a 
bratry, kteří jsou nemocní nebo prožívají různé 
těžké životní situace.

WWW.SPOLECENSKECENTRUM.CZ

Je důležité mít svoje Bethany 

Když jsem přemýšlela nad tématem pro sobotní 
zamyšlení, byli jsme právě v  situaci, kdy se 
bezpečnostní rada státu rozhodla pro razantní 
opatření, která se nás dotýkají v posledních dnech. 
Zvažovala jsem, zda se zamyslet nad tímto 
tématem blíže, ale rozhodla jsem se, že ne. Mám 
totiž na srdci úplně jiné téma. 

Chtěla bych s  vámi sdílet svoje pocity po již více 
než roční zkušenosti s Bethany – s vámi, s námi. 

Moje cesta, kterou jsem už roky kráčela, mě k vám 
přivedla po nelehkém období, kdy jsem ztratila za 
tragických okolností maminku a vůbec ten 
příslušný rok nebyl úplně správně rozjetý, jak se 
říká. Nicméně mělo to tak být a měla jsme přijít 
k  vám – do společenství lidí, kteří mi do života 
vnesli nový impuls a to, co mi zjevně chybělo. Směr, 
náplň a především poznání Boha. 

Za poslední rok se můj život podstatně změnil. 
Nejenže jsem získala spoustu nových sourozenců, 
ale určila jsem si priority a vím jakým směrem pluji 
na rozvodněných vodách současného světa. Hodně 
jsem se od vás naučila a na své okolí se dívám 
jinak. Vše je najednou jednodušší. Mám průvodce, 
který mě vede a chrání. 

Také jsem si „dovolila“ začít se věnovat oblasti, 
kterou jsem asi hluboko v sobě měla. Je to oblast, 
která v  mé mysli čekala na ten správný impuls, 
který ji katapultuje ven. Přes různé „důležitější“ věci 
v  minulosti, jsem si neodvážila se tomu plně 

věnovat. Je to pomoc potřebným. I díky vám jsem 
si mohla naplno uvědomit co znamená rozdávat 
radost a pomáhat těm, kteří pomoc potřebují.   

Vím také na koho se mohu obrátit o pomoc já, a co 
je důležité, umím tu pomoc přijmout. Z  vašich 
příběhů/sdílení se ráda poučím. 

Jsme společenství mnoha protikladů, ale není svět 
právě takový? Jsme společenství, které žije. 
Společenství, které se rozrůstá. Společenství, které 
reaguje na okolní svět. A věřte, že je spousta lidí, 
kteří znají obsah Bible. Jen asi nenašli ještě ten 
správný impuls změnit svůj život. 

To jsou moje pocity…….. cítím se vděčná za ten 
poslední rok. 

Závěrem kromě slova děkuji bych jen dodala 
Pavlova slova, která je důležité si opakovat: …. 
buďme Bethany.  

   

  

BLAHOPŘEJEME TĚM, KTEŘÍ  
OD 14.3. - 20.3. SLAVÍ NAROZENINY 

14.3. Eliška Gondolová 
17.3. Vlasta Koudelová 

Přidáváme biblický text: 
Zůstanete-li ve mně a zůstanou-li má slova ve 
vás, proste, oč chcete, a stane se vám.         
(Jan 15, 7) 


