
Zpravodaj sboru Církve adventistů sedmého dne     

2. leden 2021

PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY - BETHANY 
ONLINE MOŽNOST PŘIPOJENÍ 

SOBOTNÍ ŠKOLA OD 10:00 HOD. 
1. SKYPE  - UČITEL BR. ŠIMON DOLEŽAL 

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

2. EZTALKS  - UČITELKA S. ILONA SEMRÁDOVÁ 

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. VÁCLAV VONDRÁŠEK 

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

ENGLISH SPEAKING ONLINE SABBATH WORSHIP  
  9:30 - 10:00 Song Service and Prayer Session
10:05 - 11:30 Sabbath school
11:30 - 12:15 Divine service 

Join us via zoom ID: 83730957955, passcode 386067 

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


SOBOTNÍ DOPIS 

BR. IVO ŘEHÁK 

BÝT JEN DO POČTU? 

V Novém zákoně u  Matouše ve 25. kap. na čtenáře čeká jedno z Ježíšových 
podobenství - O 10 družičkách. Jako aktéři v  něm vystupují družičky, ženich a 
prodavači. Jelikož je to podobenství o svatbě, tak nám v  něm ale chybí další 
postavy: nevěsta, oddávající, svědci a hosté. A jako nedílný doplněk také 
svatební baldachýn. Ten býval a je nedílnou součástí židovského svatebního 
obřadu. S vyobrazenou hvězdnou oblohou nad hlavami novomanželů. S nebem, 
ke kterému i my upínáme svoji naději. 

Je to zvláštní podobenství! Za ta desetiletí, co jsem v církvi, jsem na něj slyšel již 
celou řadu kázání. A je to tak dobře, neboť nás stále provokuje, abychom se jím 
zabývali a přemýšleli o něm! Uvádí nás totiž do doby čekání na náhlý příchod 
Krista. Ty, které Jeho příchod zasáhne, se budou dělit na nevěřící a věřící. To 
podobenství je ale alarmující v  tom, že věřící budou buď nepřipravení,  nebo 
připravení. A také ještě dále - buď nepřipravující se, anebo připravující se. 

Na tom podobenství je však zarážející ještě jedna věc. A tou je počet družiček. 
Proč jich je zrovna 10? Nemohlo by jich být méně?? Ježíš jejich počtem může 
skrytě narážet na jednu   tradici, platnou v židovství dodnes. A sice na 
shromáždění pravověrných v  synagoze, kteří se tam na obřad sejdou. To musí 
mít totiž nejméně 10 členů. Pokud se jich tam 10 nesejde, tak se jejich počet 
musí nějak doplnit. Jinak se to shromáždění konat nemůže, a musí se rozejít!...  

To kantor, ve Staronové synagoze v  Praze, v  minulosti řešil tak, že zaplatil 
šnorerovi, čili židovskému žebrákovi, aby se obřadu zúčastnil. Za obvyklých 10 
krejcarů měl svojí přítomností počet dorovnat. Tomu ale nešlo o to, aby při 
obřadu hledal blízkost Boha. Šlo mu jen o odměnu, kterou za to dostal… 

Čekat na nejslavnější událost dějin – na příchod Krista a být jen do počtu. Nebýt 
připraven. Nebrat v potaz vážnost doby. Nemít pravou víru, spravedlnost a stálou 
přítomnost Ducha svatého. Nemít osobní, živý, denní vztah s  Pánem Bohem. 
Neprojevovat své křesťanství celým svým životem a všude. Být jen do počtu!… 

Jsme na začátku nového roku. Všichni bychom si přáli, abychom jím s ohledem 
na pandemii ve zdraví prošli. Ale myslím, že bychom také všichni především měli 
usilovat, být na setkání s  naším Pánem dostatečně a včas připraveni. A proto 
nám všem přeji: buďme ve své osobní přípravě zodpovědní! Nebuďme jen do 
počtu!  



AŤ TO ZASE SMRDÍ ČLOVĚČINOU… 
Motto: „Proto se navzájem povzbuzujte a buďte jeden druhému oporou, jak to 
již činíte.“  1. Tes 5,11. 

Dokázali byste uhodnout kdo, a ve  které pohádce pronesl: „Čichám, čichám 
člověčinu?“ Já myslel, že to byl nějaký pohádkový čertík, ale mýlil jsem se. Byl to 
Děd Vševěd a říkal to své matce, která skryla Plaváčka ve známé pohádce „Tři 
zlaté vlasy děda Vševěda.“ 

Mimoděk jsem si na tuto větu několikrát vzpomněl poslední sobotu dopoledne 
před týdnem na Smíchově, když jsem zažil pro mě historický okamžik, protože 
v sále pro téměř 700 lidí nás sedělo na začátku sobotní školy 20. Jednou budu 
svým vnukům vyprávět, že jsem to osobně zažil, a byl tehdy „u toho…“ Když jsem 
se bezkontaktně vítal s každým příchozím, každého jsem rád viděl, nově jsem si 
uvědomil, že každý si nese svůj kříž, svůj životní příběh, díky kterým a své životní 
zkušenosti obohacuje naše společenství. Tamní bratr Daniel Kubečka neměl 
jednoduchou roli, když měl vést sobotní školu, ale zhostil se toho na výbornou 
(nejen barvou své kravaty v  mé nejoblíbenější barvě). Bylo to vlastně takových 
šest malých kázání, prokládaných čtením Písma ze stupínku. Velmi hezky sedla 
jeho parafráze slov Písma ze Zjevení, že „nebude moře“ a „nebude Covidu 19.“ 

Když padla závěrečná otázka: „Za co jsme každý z nás minulému roku vděční?
“ Br. Daniel nás obcházel s bezdrátovým mikrofonem, tak na ni krásně a trefně 
odpověděl jeden ze   smíchovských starších - br. Milan Müller - slovy: „Jsem 
vděčný za vás, co jste dneska tady, a za toto společenství.“ Předpokládám, že to 
v Bethany prožíváme podobně jako za Vltavou na Smíchově, že bychom se totiž 
také rádi co nejdříve vídali osobně – znovu si moct podávat ruce, objímat se, 
hovořit spolu bez roušek, vidět celé tváře – nejen tvář uvádějícího či kázajícího… 
Každá epidemie jednou odezní. Tak se těším, že se i my v  Bethany toho dne 
jednou dočkáme. Naštěstí jsme jako „adventisté“ na čekání odborníci. Vždyť to 

máme i v názvu naší církve 😊 . 

A tak bych si velmi přál, aby příští rok 2021 v  našem sboru více „smrděl 
člověčinou“, abychom se co nejdříve mohli osobně potkávat jako za starých 
dobrých časů. I náš Spasitel se stal člověkem s  lidskou tváří, protože dobře 
věděl, že tak moc potřebujeme na své cestě víry vidět lidské tváře. Tak nás přece 
stvořil…. 

S modlitbou za vás všechny, váš kazatel Vašek Vondrášek 



NOVOROČNÍ BOHOSLUŽBA NA HOPE TV 
Všechny Vás srdečně zveme ke společnému prožití novoroční online bohoslužby 
HopeTV. V sobotu 2. ledna začínáme v 9.30 sobotní školou s Oldřichem Svobodou 
a s možností, abyste se do společné virtuální třídy zapojili i vy. 

Po dětském příběhu v půl jedenácté se již budeme moci soustředit na novoroční 
poselství předsedy Česko-Slovenské unie Církve adventistů sedmého dne, bratra 
Mikuláše Pavlíka. 

V této slavnostní bohoslužbě nebudou chybět ani sborové písně a společně s 
pořady HopeTV by vysílání mělo končit kolem půl jedné. 

Budeme se těšit, že i přes různá omezení a velké vzdálenosti mezi námi budeme 
moci prožít požehnané chvíle první soboty roku 2021. 

Vysílání najdete na Youtube, Facebook a na www.hopetv.cz 

POKRAČUJE STŘEDEČNÍ MODLITEBNÍ SETKÁNÍ  
Naši milí bethanští, pokračujeme v našich on – line MODLITEBNÍCH SETKÁNÍCH –  
sejdeme se tedy opět ve středu 6.1. jako vždy od 21. hod.  
Odkaz pla) stále stejný: h3ps://meet.google.com/hpt-w<z-cib. 

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

Přejeme si, aby vám společné modlitby dávaly smysl a byly obohacením vašeho 
duchovního života – srdečně Vaši kazatelé Soňa a Vašek. 

https://youtu.be/pEqNHh5Umw8
https://www.facebook.com/HopeTV/
http://www.hopetv.cz/
https://meet.google.com/hpt-wfjz-cib


BLAHOPŘEJEME TĚM, KTEŘÍ OD 1.1. - 8.1. SLAVÍ 
NAROZENINY 
 1. 1.  Jiří Stejskal 
 3. 1.     Jitka Sofia Mynarčík a Natálie Dalbré 
 5. 1.     Jakub Slamka 
 6. 1. Alfia Šangareevová a Irishca Symochko 
Přidáváme biblický text: 
Hospodin je má síla a můj štít, na něj se v srdci spoléhám. Pomoc jsem dostal, mé 
srdce jásá, svou písní chci mu děkovat!  (Žalm 28,7) 

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 

SBÍRKA NA PODPORU FUNGOVÁNÍ 
NAŠEHO SBORU 
• Sbírka na misijní projekty církve        2 786,- Kč 
• Sbírka pro potřeby našeho sboru       4 155,- Kč 
• Celkem                                                   6 941,- Kč 

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 s v.s.”
10”. 

K platbě prosím využijte tento QR kód nebo účet u 
FIO BANKY -   2801455127 / 2010 


