
Zpravodaj sboru Církve adventistů sedmého dne     

9. leden 2021

PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY - BETHANY 
ONLINE MOŽNOST PŘIPOJENÍ 

SOBOTNÍ ŠKOLA OD 10:00 HOD. 
1. SKYPE  - UČITELKA S. PAVLÍNA SOJKOVÁ 

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

2. EZTALKS  - UČITEL BR. RICHARD KORBUT 

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. KRIS TEAOTEA 

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


KAZATELSKÁ EPIŠTOLA 
Milé sestry, milí bratři, milá rodino, milí přátelé, 
tento čas začátku roku je tradičně spojen s novými rozhodnutími nebo s obnovou 
starých dobrých rozhodnutí. Což je vlastně přesně to, o čem čteme v knize Jozue 
24,15: „Jestliže se vám zdá, že sloužit Hospodinu je zlé, vyvolte si dnes, komu 
chcete sloužit: zda božstvům, kterým sloužili vaši otcové, když byli za řekou 
Eufratem, nebo božstvům Emorejců, v jejichž zemi sídlíte. Já a můj dům budeme 
sloužit Hospodinu.” 
Co že tím Jozue v závěru svého života - jako odkaz národu, kterému věrně sloužil 
-, myslel? Poté, co jim podá přehled toho, co pro ně všechny Hospodin udělal, jak 
je vyvedl z otroctví a jak bandu bývalých otroků učil, co to znamená být 
svobodným a zodpovědným člověkem, dojde k tomu nejdůležitějšímu: „Vyvolte si 
dnes!” 
Vyberte si! Vyberte si se zodpovědností za své rozhodnutí, ale přejte také 
svobodu rozhodnutí druhým. Buďte svobodní a přejte svobodu druhým. Svoboda 
je těžká. Je s ní spojena právě ona zodpovědnost za sebe, za své nejbližší, ale i 
za ostatní lidi. Jak se trefně říká, moje svoboda končí tam, kde začíná svoboda 
druhého. Jak to vypadá v praxi?  Boží svoboda vypadá takto: „v ničem se nedejte 
ovládat ctižádostí ani ješitností, nýbrž v pokoře pokládejte jeden druhého za 
přednějšího než sebe; každý ať má na mysli to, co slouží druhým, ne jen jemu.” (Fp 
2,3.4). Sebeprosazování, pocit, že jen já mám tu nejčistší pravdu, pohrdání, snaha 
vše řídit a o všem rozhodovat není svobodou, ale zotročováním druhých a 
znakem zotročení toho, kdo takto jedná a působí. 
Hospodin i Jozue jednají jinak. Samozřejmě touží po tom, aby se druzí rozhodli 
dobře, představí jim svou perspektivu, ale nakonec nechají každého svobodně 
rozhodnout. I když je v sázce tak mnoho, nemanipulují, nevydírají, nepodvádějí. 
Jozue ale také na závěr řekne, jak se rozhodl on a jeho rodina. Ví, že to, jak se 
rozhodne on, ovlivní i druhé, protože ho znají a váží si ho. 
Také tento rok před námi budou různá rozhodnutí. Jedním z těch aktuálních je 
nebo bude, zda se nechat očkovat proti koronaviru. Na několik kliknutí najdeme 
celé spektrum názorů a vzhledem k dobrovolnosti bude na každém, jak se 
rozhodne. Použijme prosím svůj vliv dobře! To se projeví v tom, zda budeme či 
nebudeme své názorové oponenty napadat nebo se jim posmívat. S každým 
sdílením nějakého názoru na očkování přebíráme zodpovědnost za ty, kteří si to 
díky nám přečtou a s každým naším prohlášením o tom, jak se zachováme, 
přebíráme zodpovědnost za ty, kteří se na jeho základě nějak rozhodnou.  
Pro ty, které by snad zajímalo, jak to mám já: Chci se dát očkovat. Především 
kvůli zodpovědnosti vůči druhým. Ano, vakcína může mít jako každá léčebná 
látka nečekané vedlejší účinky. Ale bát se o sebe ze strachu z možných, 
pravděpodobně vzácných, komplikací, se mi zdá sobecké, protože tu dávám sebe 
na první místo a potencionálně obětuju druhé, které vystavím riziku nákazy ode 
mě. To si nechci vzít na triko. 
No ale vzhledem k tomu, že nepatřím do žádné z rizikových skupin, ještě budu 
mít spoustu času svůj postoj přehodnotit. Nepředpokládám to ale. 
Pokoj vám všem očkovaným i neočkovaným! 
Vaše kazatelka Soňa Sílová  



SOBOTNÍ DOPIS 
BR. EDA FOREJT 

Mí milí Bethanští bratři a sestry, 

nedávno jsem hovořil po telefonu se svou dlouholetou kamarádkou, a tak nějak 
jsme si stýskali nad stavem dnešní společnosti. Ne kriticky, ale tak nějak 
posmutněle.  A tohle povídání mě přivedlo k zamyšlení, se kterým bych se s vámi 
chtěl dnes sdílet. Tentokráte s dovolením nebudu zasazovat zamyšlení do 
osobního příběhu, který se mi k tomuto tématu váže, protože bych na něj 
potřeboval více řádků, než by se vám nejspíš chtělo číst. Nicméně příběh na 
pozadí mi dává jistou míru přesvědčení, že se každý v tomhle zamyšlení najdeme 
a věřím, že může i pozitivně podnítit vaše myšlení, či doporučení lidem kolem 
vás. Prosím neberte má slova nikterak mravokárně, právě naopak, jde opravdu 
jen a jen o zamyšlení, které mi přišlo škoda nechat si pro sebe. 

Toho dne jsem svištěl po dálnici domů a hovořil po telefonu s kamarádkou 
Denisou, která si tak nějak posteskla, že chtěla něco nechat opravit a místo toho, 
aby si servisní technik vyhrnul rukávy a zamazal se při opravě, jednoduše trval na 
výměně celého ústrojí, byť se jednalo pouze o rozbitou součástku, co by při troše 
snahy, opravit určitě šla. Společně jsme si pak posteskli, že dnešní svět už nic 
neopravuje a prostě všechno rovnou mění. Rozloučili jsme se, zavěsil jsem a 
dobíhaly ve mně myšlenky, které tahle diskuse rozproudila. Napadlo mě, že 
opravdu žijeme ve světě, kde jsme si tak nějak zvykli věci porouchané, 
poškrábané, zastaralé, avšak mnohdy ještě stále funkční jednoduše vyměnit, aniž 
bychom se vůbec zamysleli nad tím, zda by šly opravit.  Ale jaký nám takový 
přístup k věcem dává vzor pro mezilidské vztahy? Nepřenáší se tenhle spotřební 
přístup i do našich vztahů? Jak často jsme svědky toho, že se se vztahy nakládá 
jako s rozbitou lampičkou. Než shánět nový vypínač, prostě koupíme lampičku 
novou. Než se snažit namáhavě napravovat křivdy, smutky, zrady, či jakákoli jiná 
zranění, lidé často volí jednodušší cestu, kterou je odchod, pálení mostů, prostá 
výměna. Ale je to cesta, která může přinést dlouhodobou spokojenost? Nebojte, 
nebudu se stavět do světla, že jsem to sám nikdy neudělal. Jen mi časem došlo, 
že to štěstí vůbec nepřináší. Vztah zkrátka není věc, lampička a ani tu bychom 
jistě neměli rovnou vyhazovat, když poprvé zabliká. Ať se nám to líbí, nebo ne, 
jakýkoli odchod vždy vyvolá nějaké zranění, či smutek. Nic nenapravuje. Můj 
bráška tyhle věci přirovnal k ucpanému septiku, co neodtéká. Máte dvě možnosti, 
buďto vyhrabete septik nový, ale necháte v zemi výkaly, nebo do septiku skočíte a 
halt ty výkaly vyházíte a odtok opravíte. Možná vám to přijde jako drsný příklad 
pro porovnání se vztahy, ale vůbec není špatný. 



Snažit se napravovat vztahy neznamená nic jiného než být ochoten ponořit se do 
niterních nečistot a logicky se o ně umazat, a to rozhodně není příjemné, ba 
naopak, často velice bolestné. Je to ale dostatečná omluva pro opuštění, či 
zatracení kolegy, kamaráda, přítele, partnera(ky), manžela(ky) či kohokoli 
blízkého, ať už je důvod jakkoli závažný? Ano, zdá se to jednodušší a asi i je. Jen 
tu zůstane ten plný septik, a nejspíše se vám začne rovnou plnit septik nového 
vztahu, který se jednou taky nejspíš ucpe. Proto, ať už jsme ublížili nebo nám 
bylo ublíženo, je pokus o nápravu vztahů otázkou jedinou, a to otázkou lásky. A 
tady se dostávám k východisku, kam mě můj (ne)zmíněný osobní příběh přivedl. 
Bez pokusu máte 100% jistotu, že se vztah už nikdy nenapraví a stejnou chybu 
nejspíše zopakujete. Navíc ať už pokus o nápravu vztahu dopadne jakkoli, 
přinejmenším vám dovolí vyházet zranění (nečistoty) z vašeho nitra, dozvědět se 
něco o sobě, odpustit a nenechat ve vás křivdy dál zahnívat. 

Napadá mě, jak bychom na tom asi byli, kdyby náš Pán jednal právě tak a při 
prvním škobrtnutí se k nám otočil zády?  Věřím, že je nám jasné, že bychom už 
dávno byli sami bez Jeho lásky. Ale ON se k nám neustále sklání a v lásce nám 
pomáhá znovu a znovu vstát a vztah s ním hledat a rozvíjet. Víme, že On je 
jediným správným příkladem, a tak i u našich mezilidských vztahů neváhejme a 
prosme u Něj o pomoc. Ať už je to sebetěžší, pokuste se o nápravu přes lásku, 
protože jak se praví v první Janově 4:8 „Bůh je láska“. Můj příběh, který se k 
tomuhle zamyšlení váže byl přesně takový, plný bolesti a zrady, a přesto plný Boží 
ochrany, pomoci a požehnání, a nakonec díky Pánu Bohu i se šťastným koncem. 
Pravdou ale je, že ať by to bývalo dopadlo jakkoli, můj niterní svět, by byl díky 
pokusu o nápravu přes lásku omytý. 

A zde je můj podnět k zamyšlení: „Než vyhodíte vztah, či lásku jako omšelou 
lampičku, prosím připomeňte si jaké by to bylo, kdyby Pán Ježíš neklepal na naše 
srdce, i přestože jsme Mu na kříži všichni do jednoho našimi prohřešky nesmírně 
bolestně ublížili.“    

Přeji Vám požehnanou sobotu a hojnost lásky od našeho Pána Ježíše Krista. 

Váš Bratr Eda Forejt 



10 DNŮ MODLITEB ZA VYLITÍ DUCHA SVATÉHO 
Ve dnech 6. až 16. ledna 2021 pořádá naše církev po celém světě Deset dnů 
modliteb za vylití Ducha svatého. Tématem setkávání v  průběhu těchto dnů je 
„Hledání oživení“. 

„Toto je slovo Hospodinovo k Zerubábelovi: Ne mocí ani silou, nýbrž mým duchem, 
praví Hospodin zástupů.“ (Za 4,6 (ČEP) 

V  rámci modlitebních setkání se nám nabízí příležitost, abychom reagovali na 
potřeby, které máme v  rámci sborového společenství. Materiál, který zpracovává 
témata na každý den, případně pokyny pro vedoucí skupinek a další potřebné 
informace najdete zde. 

Ježíš nás v  této mimořádné době způsobené celosvětovou pandemií povolává 
nejen k modlitbám, ale i k praktické službě lidem kolem nás. Přemýšlejte nad tím, 
čím můžete jako sborové společenství sloužit ostatním. 

Závěrečná sobota 16. ledna může být vyjádřením vděčnosti za Boží požehnání, 
které přichází z Boží ruky jako odpověď na Vaše společné modlitby. Věříme, že tyto 
společné chvíle, ať už prostřednictvím online, nebo osobních setkání, pomohou, aby 
Deset dnů modliteb bylo obdobím, které vedlo k prohloubení vztahu s Bohem pro 
Vaši modlitební skupinu či sborovou rodinu. 

Peter Čík (tajemník) 
Mikuláš Pavlík (předseda) 
Marek Škrla (hospodář)

POKRAČUJE STŘEDEČNÍ MODLITEBNÍ SETKÁNÍ  
Naši milí bethanští, pokračujeme v našich on – line MODLITEBNÍCH SETKÁNÍCH –  
sejdeme se tedy opět ve středu 13.1. 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://meet.google.com/hpt-wfjz-cib
http://www.adventorion.cz/ke-stazeni/modlitebni-prednasky-2021


BLAHOPŘEJEME TĚM,  
KTEŘÍ OD 9.1. - 15.1. SLAVÍ NAROZENINY 
9. 1.  Marie Brabcová 
9. 1. Vlasta Horáková 

Přidáváme biblický text: 
Ne vy jste vyvolili mne, ale já jsem vyvolil vás a ustanovil jsem vás, abyste šli a nesli 
ovoce a vaše ovoce aby zůstalo; a Otec vám dá, oč byste ho prosili v mém jménu. 
(Jan 15, 16) 

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 
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 


