
Zpravodaj sboru Církve adventistů sedmého dne     

14. listopadu 2020

PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY - BETHANY 
ONLINE MOŽNOST PŘIPOJENÍ 

SOBOTNÍ ŠKOLA OD 10:00 HOD. 
1. SKYPE  - UČITELKA S. ILONA SEMRÁDOVÁ 

Odkaz na připojení: https://join.skype.com/aca12D9WzehC 

2. EZTALKS  - UČITELKA S. SOŇA SÍLOVÁ 

Software ke stažení na: www.eztalks.com 
ID: 78693754 - číslo pro připojení na sobotní školu 

Aktuální rozhovor pořadu Bible pro dnešek k tématu sobotní školy: 
https://sobotniskola.casd.cz/bible-pro-dnesek/ 

KÁZÁNÍ - BR. RADIM PASSER 

Najdete na stránkách našeho sboru  www.spolecenskecentrum.cz  
nebo na stránkách YouTube  
https://www.youtube.com/channel/UCQpLiLvsPxab76KcHAOg8-g 

https://join.skype.com/aca12D9WzehC
http://www.eztalks.com
http://www.spolecenskecentrum.cz
https://www.youtube.com/channel/UCQpLiLvsPxab76KcHAOg8-g


MODLITEBNÍ SETKÁNÍ MODLITEBNÍHO TÝDNY BETHANY 
V sobotu 14. listopadu ve 14:00 hod. se společně - díky online rozhovorům - 
podělíme o zkušenosti letošního modlitebního týdne z celé České i Slovenské 
republiky a uzavřeme modlitební týden. 

Youtube             https://youtu.be/PI3d2Zmyv9U  
Facebook          https://www.facebook.com/HopeTV/posts/10157405511696960  

… S  JAK VELKOU NÁDOBOU JSI PŘIŠEL, S  TAKOVOU 
ODEJDEŠ… 
„Bůh je jako pramen, ze kterého si každý odnese tolik, jak velkou si přinese nádobu.“ 
Autor: Jan od Kříže.    

Tuto myšlenku v 16. století vyslovil známý španělský křesťanský mystik a ta za ta 
staletí nepozbyla nic na své pravdivosti a aktuálnosti. Pozorní posluchači si 
všimnou, že jsem podobnou myšlenkou začínal páteční JSME SPOLU, a i sobotní 
smíchovské kázání. Velmi se mi totiž hodí k závěru modlitebního týdne. 

A nejen k modlitebnímu týdnu, ale ke každé sobotě, kterou prožijeme – a vlastně 
k  celému našemu životu. Známé „jedenácté přikázání“ říká, že „KDO NIC 
NEOČEKÁVÁ, NEBUDE ZKLAMÁN“ – a  máločeho se v  životě tak bojíme jako 
zklamání… Každý z nás se rodíme s vnitřním nastavením, že čekáme všechno od 
lidí – a postupem času díky různým okolnostem i něco málo od Boha. A čím více 
v našem srdci roste živý Kristus, tedy čím déle s ním žijeme své praktické životy 
(Jan 3:30  On musí růst, já však se menšit.), tak dozráváme do stavu, že čím dál 
více očekáváme od Boha – a tím méně od lidí. A čím méně očekáváme od lidí, tím 
je možné je svobodněji milovat. A čím čekáme více od Boha, tím více může být 
náš život zakotvenější, prodchnutý láskou, svobodnější. Ježíš přišel, aby jeho 
ovečky: „ …měly život a měly ho v hojnosti.“  (Jan 10,10.) 

A tak Vám všem přeji, abyste přicházeli k našemu dobrému Pánu s čím dál většími 
nádobami – na všechny se dostane. 

S přáním radosti z jejich naplnění   

Vašek Vondrášek 

https://youtu.be/PI3d2Zmyv9U
https://www.facebook.com/HopeTV/posts/10157405511696960


Z MISIJNÍHO VÝBORU 
Protože se domníváme, že předvánoční doba je mimořádně vhodná k  oslovení 
lidí, připravujeme místo původně naplánovaných přednášek několik zajímavých 
setkání, o kterých si myslíme, že mohou pod Božím vedením oslovit lidi, kteří žijí 
kolem nás. 

Sešli jsme se 11. listopadu jako misijní výbor Bethany spolu  zástupci Maranathy 
v  Passerinvestu (někteří byli přítomni osobně /V. Vondrášek, R. Passer, G. 
Moskalová, N. Janek/, jiní připojeni online /V. Horák, J. Turoci, T. Dusbabová, L. 
Svrček/), abychom naplánovali předvánoční aktivity našeho sboru. 

V  plánu máme čtyři akce (respektive pět). První dvě by byly online a šlo by o 
rozhovory – první by byl rozhovor Pavla Šimka s  Radimem Passerem a druhý 
rozhovor Radima Passera s Václavem Vondráškem a Soňou Sílovou. Záměrem je 
představit, proč zde jsme, k čemu je Bethany a co jako křesťané můžeme lidem 
nabídnout atd. 

Třetí akce by byla venku na náměstí BBcentra. Zazpívali bychom koledy, pověděli 
něco o aktivitách Bethany (Adra, Život a zdraví, Sociální aktivity, Strom přání, 
Studium Bible atd.), nabídli literaturu (možná i další stánkové aktivity) a zaznělo 
by Slovo o poselství Vánoc. 

Čtvrtou aktivitou by byla půlnoční v  Bethany, která by byla celá zaměřená na 
Pána Ježíše Krista a jeho příchod, zarámovaná hudbou a zpěvy. 

Celou sérii bychom mohli uzavřít v  první sobotu roku 2021 bohoslužbou 
vděčnosti, při které bychom si vytáhli novoroční zaslíbení. 

To vše je ovšem závislé na koronavirové situaci, a proto to vše nejen 
připravujeme, ale také se za vše modlíme a o to chceme požádat také Vás,   milé 
sestry a bratři – a dopředu za to děkujeme. 

Luděk Svrček 



STROM PŘÁNÍ 2 - LÁSKA NA BRUMLOVCE POMÁHÁ  
Krásný den všem, 

dovoluji si sdílet s vámi aktuální informace ohledně Stromu přání 2, který se letos 
uskuteční bez našeho fyzického stromku a stánku na náměstí Brumlovka. Strom 
přání 2 bude tedy virtuální, ale konkrétní přání potřebných lidí jsou skutečná a čekají 
také na vás :).  

Na seznamu máme celkem 152 dárků, vzhledem k situaci jsou však v nižších 
cenových relacích než minulý rok. 

Jako letošní příjemce dárků jsme vybrali s organizací ADRA a Protěží následující: 

• senioři z  domova  na Zámečku (https://www.csop10.cz/nase-sluzby/
pobytove-sluzby/domov-vrsovicky-zamecek.aspx) ,  

• mentálně postižené obyvatele domova Sulická ( http://domov-sulicka.cz/)  
• děti z pěstounských rodin a děti a juniory z Domova dětí v Lubenci. 

Všechna přání naleznete v přiložené tabulce: 

https://docs.google.com/spreadsheets/u/1/d/1-
Ze9rUdJYwknhebLyBtGAFLR_OI6jqKFDB6mpCW7JwA/edit?
usp=sharing_eip&ts=5faae9f4 

Ne všichni dárci, kteří darovali vloni, se letos z finančních důvodů zapojí. Nicméně 
zase se objevili noví dárci, oslovení i přes osobní kontakty. Podílejí se jak jednotlivci, 
tak i skupiny, rodiny, pracovní kolektivy a dokonce děti z druhé třídy základní školy.  

Mám velkou radost, že již si v tabulce dárky zamluvilo 70 lidí! 

Dětem bychom chtěli dárky darovat včas, pod stromeček a seniory a mentálně 
postižené bychom obdarovali v lednu - s ohledem na nouzový stav a restrikce 
chceme dát lidem více času na pořízení dárků. Dárci dostanou ozdobu a jsou také 
informováni, že Strom přání je realizován společně s námi - Bethany, organizaci 
ADRA a DC Protěž. 

Jako výraz poděkování všem dárcům jsme je chtěli původně pozvat na zpívanou 
bohoslužbu v Bethany. Toto v současnosti není možné, ale doufáme, že jakmile to 
situace umožní, chceme toto osobní setkání a koncert lidem v Bethany nabídnout. 

Děkuji také sestrám a bratřím z Bethany, kteří si v tabulce již pro někoho dárek 
vybrali a pomáhají s akcí. Věříme, že láska na Brumlovce pomůže i letos! 

Denisa Šnebergrová 
za organizační tým 

https://www.csop10.cz/nase-sluzby/pobytove-sluzby/domov-vrsovicky-zamecek.aspx
https://www.csop10.cz/nase-sluzby/pobytove-sluzby/domov-vrsovicky-zamecek.aspx
https://www.csop10.cz/nase-sluzby/pobytove-sluzby/domov-vrsovicky-zamecek.aspx
http://domov-sulicka.cz/
https://docs.google.com/spreadsheets/u/1/d/1-Ze9rUdJYwknhebLyBtGAFLR_OI6jqKFDB6mpCW7JwA/edit?usp=sharing_eip&ts=5faae9f4
https://docs.google.com/spreadsheets/u/1/d/1-Ze9rUdJYwknhebLyBtGAFLR_OI6jqKFDB6mpCW7JwA/edit?usp=sharing_eip&ts=5faae9f4
https://docs.google.com/spreadsheets/u/1/d/1-Ze9rUdJYwknhebLyBtGAFLR_OI6jqKFDB6mpCW7JwA/edit?usp=sharing_eip&ts=5faae9f4


POKRAČUJE STŘEDEČNÍ MODLITEBNÍ SETKÁNÍ  
Naši milí bethanští, potěšeni pozitivní zkušeností našich on – line skupinek 
z  minulého modlitebního týdne, chceme pokračovat v  našich on – line 
MODLITEBNÍCH SETKÁNÍCH –  sejdeme se tedy opět ve středu 18.11. jako vždy 
od 21.hod. Jak víte, od 20.hod.předtím začíná JSME SPOLU tentokrát s  velmi 
zajímavým tématem „JAK ZAČÍT ČÍST BIBLI“ – tak můžete stihnout obě setkání. 

 Odkaz platí stále stejný: https://meet.google.com/hpt-wfjz-cib. 

Věříme že nejen pro nás je takové setkání přes týden darem, těšíme se na Vás! 

Přejeme Vám všem osobní jistotu, že jste každý sám i s  Vašimi nejmilejšími 
v Božích laskavých rukách, těšíme na „slyšenou“ a na společnou „zamodlenou“ – 
srdečně Vaši kazatelé Soňa a Vašek. 

https://meet.google.com/hpt-wfjz-cib


JSME SPOLU 
Pořad “Jsme spolu” bude vysílat i příští týden.      

WWW.BOHOSLUZBYONLINE.CZ

18. 11. 20:00
JSME SPOLU NAD BIBLÍ 
- JAK ZAČÍT ČÍST BIBLI
Soňa Sílová, Natálie Gabrišová, 
Josef Dvořák

20. 11. 20:00
PETR VIZINA
novinář, teolog, etik

www.casdsmichov.cz



SBÍRKA NA PODPORU 
FUNGOVÁNÍ NAŠEHO SBORU 
V době, kdy se nemohou konat společné 
bohoslužby, přesto máme provozní náklady na 
fungování našeho sboru. Tak jako v sobotu 
pravidelně přispíváme na chod sboru 
dobrovolnou sbírkou, rádi bychom vás požádali 
o vaši finanční podporu i tuto sobotu. Pro 
platbu si můžete nastavit také trvalý příkaz. 

Na tento účet můžete také zaslat desátky. 

K platbě prosím využijte tento QR kód nebo 
FIO BANKA -   2801455127 / 2010 

BLAHOPŘEJEME TĚM, KTEŘÍ OD 14.11. - 20.11. SLAVÍ 
NAROZENINY 
14. 11.     Adéla Gondolová 
17. 11.    Richard Semuf 
Přidáváme biblický text: 
Celým svým srdcem ti vzdávám chválu, přímo …. ti zpívám žalmy, klaním se ti 
před tvým svatým chrámem, tvému jménu vzdávám chválu za tvé milosrdenství a 
za tvou věrnost; svou řeč jsi vyvýšil nad každé své jméno. (Žalm 138,1.2) 
  

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 


