
Zpravodaj sboru Církve adventistů sedmého dne     

16. leden 2021

PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY - BETHANY 
ONLINE MOŽNOST PŘIPOJENÍ 

SOBOTNÍ ŠKOLA OD 10:00 HOD. 
1. SKYPE  - UČITEL BR. HONZA VEČERKA 

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

2. EZTALKS  - UČITEL BR. LUDĚK SVRČEK 

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


SPOLEČNĚ NA LODI S LÁSKOU K MOŘI… 
„Ti, kteří se vydávají na lodích na moře, kdo konají dílo na nesmírných vodách, 
spatřili Hospodinovy skutky, jeho divy na hlubině.“ Ž 107, 23.24. 

Předpokládám, že znáte knihu Citadela od Antoine de Saint – Exupéryho, ze které 
bych rád citoval jeden úryvek: „Jedna jediná je cesta lodi plující vpřed, mnozí však 
na ní spolupracují. Vnuknu-li svým lidem lásku k moři, každý z  nich veden svým 
srdcem, začne kamsi tíhnout. Nepotrvá dlouho a spatříš je, jak se postupně 
rozrůzní podle svých tisícerých jednotlivých vlastností. Jeden bude tkát plachty, 
druhý se rozmáchne sekyrou a porazí v lese strom. Další bude kout hřebíky a 
najdou se i takoví, kteří budou pozorovat hvězdy, aby se naučili loď řídit……“ 

Každý z vás, kdo čte tyto řádky, má něco společného s naší lodí, která se nazývá 
„sbor Bethany“ a mně osobně je velkou radostí, že jsem s Vámi na palubě. To co 
nás všechny spojuje je, věřím „láska k  moři“ a proto jsme na lodi… Snad nikdo 
z  nás není jako pouhý „platící“ cestující, ale každý má nějakou roli -  někdo je 
kapitán, někdo 1. důstojník, někdo lodník, kormidelník, navigátor, lodní lékař, 
strojník, lodní švadlena na zašívání plachet, někdo lodní uklízečka či plavčík. 
Každý má svůj úkol a tak je to dobře – kdo nemá úkol, který je „na lodi“ jeho, 
stává se přirozeně znuděným pirátem, který rozkládá posádku zevnitř – a to je na 
každé lodi horší než kurděje… 

Jako máme rozdílné role na lodi, můžeme různě vidět i loď samotnou. Někdo 
vnímá náš sbor jako bitevní křižník ve Velkém sporu… Někdo jako loď spojenců 
za druhé světové války, která přiváží pomoc potřebným… Někdo vnímá církev 
jako plachetnici, která je závislá na vanutí větru Ducha… Někdo jako ledoborec, 
který rozráží led zloby a hříchu, který ovládl pozemský oceán… 

Tak či tak, momentálně je naše loď díky okolnostem přinucena zakotvit 
v přístavu. Můžeme si o tom myslet cokoliv, ale i to je pro každého z nás vzácně 
darovaný čas, který můžeme využít pro vydrhnutí paluby, prostudování map kudy 
jednou dál, k promazání kotlů, k vyspravení plachet, než opět zaslechneme lodní 
zvon, který nás všechny pošle na svá místa pro příští plavbu…  

Všechny nás spojuje nejen „láska k moři“, ale i úcta, obdiv a odevzdanost v lásce 
k našemu námořnímu Admirálovi. Tak jak lépe skončit, než námořnickým AHOJ! 

Váš lodní bratr Vašek Vondrášek 



POZOR!!! MODLITEBNÍ SETKÁNÍ O HODINU DŘÍV!!! 
Na přání mnohých z Vás budeme dělat naše středeční modlitební setkání o hodinu 
dříve, tzn. už od 20 hodin. Tak se sejdeme opět ve středu 20. ledna 2021 na linku:   
https://meet.google.com/hpt-wfjz-cib   
Efezským 6:18   „V každý čas se v Duchu svatém modlete a proste, bděte na 
modlitbách a vytrvale se přimlouvejte za všechny bratry …“ 
Na společnou „zamodlenou“ se těší Vaši kazatelé: Soňa Sílová a Vašek Vondrášek 

PŘÍŠTÍ SOBOTU NA SMÍCHOVĚ! 
Na základě jednání našeho výboru sboru bych Vás rád všechny pozval na 
společnou bohoslužbu i v této mimořádné době na příští sobotu  
23.ledna 2021 od 13.hod. do smíchovského sboru na Peroutkovu 57.  
Sobotní školu budeme mít ze svých domovů on-line od 10. do 11. hod., abychom 
se stihli do 13 hod. přesunout na Smíchov. Naše setkání bude samozřejmě dle 
nastavených pandemických pravidel, tzn. u vchodu si vydezinfikujeme ruce, 
budeme mít roušky, budeme sedět od sebe ob řadu (mimo rodin) ve 
dvoumetrových odstupech. Zpívat se bude pouze ze stupínku, Božím slovem nás 
potěší nám milý bratr Pavel Eder. Díky velkému prostoru smíchovské modlitebny 
jsme limitováni počtem 65 lidí, tzn. bude potřeba se zaregistrovat do tabulky na 
odkazu: 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1x2pllj9lkHDI9wCQa3Fw6Ale-
IznQLj1w04YeAcBSoc/edit#gid=269938217 
Máme radost z  této možnosti vidět se společně ve společenství, které pro nás 
mnoho znamená… Jsme vděční Pánu Bohu za tuto historickou možnost sejít se 
jako společenství sboru mimo náš sbor a prožít tak kus zkušenosti putujícího 
společenství do zaslíbené země… 
Jestli to bude výjimečně jenom jednou, nebo budeme v  našich smíchovských 
setkáních pokračovat, bude záležet jen na nás, jak se dále domluvíme – byť 
nejradši bychom byli co nejdříve u nás „doma“ v Bethany. 
Na setkání s Vámi všemi se těší Vašek Vondrášek 

PŘELOŽENÍ ROZŠÍŘENÉHO MISIJNÍHO VÝBORU NA JINDY 
Dáváme na vědomí všem členům misijního výboru (MV) našeho sboru, že rozšířené 
setkání našeho MV původně plánované na středu 20.ledna 2021 se díky 
pandemickým důvodům odkládá na pozdější datum, které dáme vědět hned jak jen 
to bude možné. Toto setkání MV mělo být se všemi, kterým leží misie našeho sboru 
na srdci, proto i touto cestou chceme pozvat na naše příští setkání KAŽDÉHO 
Z  VÁS, kdo by se rád zapojil do společného hledání jak předat co nejlépe lidem 
okolo nás, co nám Pán svěřil, co dělá náš život lepším, šťastným a nadějnějším…. 
Za MV Luděk Svrček a Vašek Vondrášek 

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


BLAHOPŘEJEME TĚM,  
KTEŘÍ OD 16.1. - 22.1. SLAVÍ NAROZENINY 
16. 1.  Lamfel Saoit 
17. 1. Mária Slamková 
22. 1.    Klára Semeráková a Naomi Stevens 

Přidáváme biblický text: 
“Hospodin je blízko všem, kteří volají k němu, všem, kdo ho volají opravdově. 
Vyplňuje přání těch, kdo se ho bojí, slyší, když volají o pomoc, a zachrání je. Všechny, 
kdo ho milují, Hospodin ochraňuje, ale všechny svévolníky vyhlazuje. Z mých úst 
zazní chvála Hospodinu, jeho přesvatému jménu bude dobrořečit všechno tvorstvo 
navěky a navždy. (Žalm 145, 18-21) 

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 


