BLAHOPŘEJEME TĚM, KTEŘÍ
OD 26.12. - 1.1. SLAVÍ NAROZENINY

INFORMACE K BOHOSLUŽBÁM

26. 12.
27. 12.
28. 12.
31. 12.

jak jistě všichni víte, od neděle 27.12. dochází opět
k přísnějším epidemiologickým restrikcím stupně pět, což pro
nás znamená znovu uzavření našeho sboru.

Tomáš Valtera
Miriam Ludvíková
Alevtyna Dundrová
Ester Martínková

Přidáváme biblický text:
Pokořte se tedy pod mocnou ruku Boží, aby vás povýšil v
ustanovený čas. Všechnu ‚svou starost vložte na něj‘, neboť
mu na vás záleží. (1. Petrova 5, 6.7)

UČITELÉ SOBOTNÍ ŠKOLY

V sobotu 26.12.2020 proběhne veřejná bohoslužba v Bethany,
jak jsme domluveni, tzn. na dvě skupiny od 10.00 a 13.00 hod.
(nutno se dopředu zaregistrovat – ale to už z minula umíte),
vždy s jednou společnou třídou sobotní školy a následným
kázáním s. Veroniky Miškejové. Zároveň bude k dispozici
jedna třída on-line od 10.00 hod. pod vedením br. Míši
Starého. Tato sobota je zároveň poslední společnou
bohoslužbou v Bethany, dokud nebude oznámeno jinak.

V 10.00 hodin
• Třída v hlavním sále - br. Samuel Balango
• Třida v angličtině v sále vpředu
• Třída online - skype - br. Miroslav Starý

Předpokládáme, že rozdávání veršů, plánované na 16.1.2021
dopoledne bude až po znovuotevření sboru.
Děkuji Vám všem za ochotu ke službě, v minulém roce i v tom
nastávajícím. „Buďme Bethany“ i když zatím jen on – line…

V 13.00 hodin
• Třída v hlavním sále - br. Ivo Řehák

Hezké Vánoce a v Novém roce vše dobré přejí vaši kazatelé
Soňa Sílová a Vašek Vondrášek.

SBÍRKA Z MINULÉ SOBOTY

VAKCÍNY PROTI COVID-19, OTÁZKY A
ODPOVĚDI

• Sbírka na misijní projekty církve
• Sbírka pro potřeby našeho sboru
• Celkem

3 173,- Kč
7 678,- Kč
10 851,- Kč

KONTAKTY
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Václav Vondrášek, kazatel, 775 080 809
Soňa Sílová, kazatelka, 724 130 602
Ivo Řehák, starší sboru, 734 354 173
Radomír Špinka, starší sboru, 737 077 482
Ilona Semrádová, vedoucí sboru, 606 823 780
Lenka Kalivodová, tajemnice, 603 503 037
Luděk Svrček, oddělení misie, 777 077 166
Jan Řehák, vedoucí sobotní školy, 776 100 010
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

26. 12. 2020

Milí přátelé,

Od 2.1.2021 budou bohoslužby probíhat do odvolání pouze
on-line s tím, že budou vždy 2 on-line třídy sobotní školy od
10.00 hod. a on-line nahrané kázání, vyvěšené vždy v sobotu
od 8.00 hod. dopoledne. s kázáním od 10:45.

• Školky dětí nebudou díky situaci. Lze využít místnost pod
vedením rodičů

Zpravodaj sboru CASD

Na odkazu níže můžete stáhnout dokument obsahující
vyjádření k vakcínám proti COVID-19, které společně vydalo
Oddělení zdraví Generální konference, Biblický badatelský
institut, Farmaceutická fakulta a Fakulta veřejného zdraví
Loma Linda University.
https://www.casd.cz/wp-content/uploads/2020/12/Vakcinyproti-covid-19-otazky-a-odpovedi.pdf

PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY
10.00—11.00 Sobotní škola - uvádí br. Jan Řehák
• Uvítání
• Píseň k poslechu
• Studium Bible
• Sbírka pro misijní projekty CASD
11.00—11.15 Přestávka
11.15—12.00 Bohoslužba s kázáním uvádí
• Přivítání
• Oznámení
• Sbírka vděčnosti pro potřeby sboru
• Chvály s modlitbou
• Kázání: s. Veronika Miškejová
• Reprodukovaná píseň a modlitba

13.00—14.00 Sobotní škola
• Uvítání
• Píseň k poslechu
• Studium Bible
• Sbírka pro misijní projekty CASD
14.00—14.15 Přestávka
14.15—15.00 Bohoslužba s kázáním
• Přivítání
• Oznámení
• Sbírka vděčnosti pro potřeby sboru
• Chvály s modlitbou
• Kázání: s. Veronika Miškejová
• Reprodukovaná píseň a modlitba

OZNÁMENÍ SBORU

S. SOŇA SÍLOVÁ

1.

Dnes dopoledne nám kázáním bude sloužit
s. Veronika Miškejová.

2.

Ve středu od 21:00 hodin pokračuje on-line
modlitební setkání.

3.

Příští sobotu 2.1.2021 se setkáme opět online ve
dvou skupinách. Božím slovem, které bude ke
shlédnutí na webu, bude sloužit br. Václav
Vondrášek.

4.

Mysleme na sv ch modlitb ch na sestry a bratry,
kte jsou nemocní nebo pro vaj r zn těžké
ivotn situace.

KAZATELSKÁ 25. EPIŠTOLA
Tak milí bethanští,
vypadá to, že tato sobota je zase a opět na nějaký čas
poslední, kdy se můžeme sejít osobně jakožto sborové
společenství, jakožto sestry a bratři v Kristu a jakožto
přátelé tváří v tvář - samozřejmě za dodržování všech
protiepidemických opatření.
Všimli jste si, že donedávna byl náš svět už hezkých pár
let založen na tom, že vše je dostupné a to nejlépe hned
teď a tady? Že je vše možné a že vše slouží k uspokojení
našich potřeb, tužeb, zájmů? A že všemu vládne jeden
bůh, jehož prostřednictvím je to všechno možné? Jenže
tomuto bohu došel dech před zavřenými obchody,
nefungujícími službami a před bránami do nemocnic.
Bůh jménem peníze ztratil v nových souvislostech svou
zdánlivou všemohoucnost.
Myslím, že jsme tomuto trendu leckdy chtě, někdy
nechtě a mnohdy nevědomky podléhali i my, kteří
bychom to do sebe neřekli.
Co nám pomůže buď překlenout toto období epidemie
nebo dokonce pomůže žít v jiných podmínkách než na
které jsme byli dosud zvyklí?
„Zde se ukáže vytrvalost svatých, kteří zachovávají Boží
přikázání a věrnost Ježíši” (Zj 14,12) nebo, jak překládají
kraličtí, „Tuť jest trpělivost svatých, tu jsou ti, kteříž
ostříhají přikázání Božích a víry Ježíšovy”.

Prosíme všechny
o zachování klidu během bohoslužby.
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SOBOTNÍ DOPIS

Trpělivost. Vlastnost, kterou bychom myslím každý chtěl
mít, ale které se musíme učit celý život. Kdykoli mi
někdo řekne „To chce trpělivost”, tak vnímám, že ji v tu
chvíli naprosto postrádám a nejraději bych dotyčnému
doporučila, aby si svou radu strčil někam… třeba za
klobouk. Kdykoli se mi se zaťatými zuby podaří vydržet
příval povinností pracovních, rodičovských a jakých
ještě, pocit uspokojení z pokroku okamžitě zhatí nějaká

maličkost, která mi ukáže, jak na tom s trpělivostí ve
skutečnosti jsem.
Jako s dalšími dobrými věcmi, i s trpělivostí je to ne o
dokonalosti, ale o 1) rozhodnutí, 2) tréninku a 3)
překonávání selhání.
A tak prosme o trpělivost, obrňme se jí a nedovolme
žádným zkratkovitým poselstvím a řešením, aby nám
mylně a v rozporu s Písmem vysvětlily, o co že tady jde.
Protože přece víme, že žijeme ve světě, který ztratil svou
dokonalost a očekáváme, že dokonalost bude nastolena
Kristovým druhým příchodem. Do té doby „Pán nechť řídí
vaše srdce k Boží lásce a trpělivosti Kristově” (2 Te 3,5),
„…prosím, abyste tomu povolání, kterého se vám dostalo,
dělali čest svým životem, vždy skromní, tiší a trpěliví (Ef
4,1.2). Podívejte, co nám Bůh slibuje: „nepřestáváme za
vás v modlitbách prosit, abyste plně, se vší moudrostí a
duchovním pochopením poznali jeho vůli. Tak budete
svým životem dělat Pánu čest a stále se mu líbit, ve
všem ponesete ovoce dobrých skutků, budete růst v
poznání Boha, a z moci jeho božské slávy nabudete síly
k trpělivosti a radostné vytrvalosti” (Ko 1,9-11).
Požehnanou sobotu, požehnaný nový týden vám srdečně
přeje
Soňa Sílová , vaše kazatelka

