
Zpravodaj sboru Církve adventistů sedmého dne     

23. leden 2021

PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY - BETHANY 
ONLINE MOŽNOST PŘIPOJENÍ 

SOBOTNÍ ŠKOLA OD 10:00 HOD. 
1. SKYPE  - UČITEL BR. DANIEL DVOŘÁK 

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

2. EZTALKS  - UČITEL BR. JAN ŘEHÁK 

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. PAVEL EDER 

Na setkání našeho sboru na Smíchově od 13:00 

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


PŘEMÝŠLEJÍCÍ LIDÉ MUSÍ DRŽET POHROMADĚ!!! 
„Žalm 119,99:  Jsem prozíravější než všichni moji učitelé, neboť přemýšlím o tvých 
svědectvích. 

Jedním z  mých životních koníčků jsou životopisy lidí, kterých si vážím, a kteří 
jsou pro mě v životě nějakým způsobem inspirativní. Díky tomu jsem slyšel i četl 
mnoho zajímavých historek. Některé člověk zapomene, ale některé ve vás dlouho 
zůstanou. Jedním z těch, koho si velmi vážím, je vám všem určitě dobře známý, 
pan profesor Jan Patočka, jeden z nejvýznamnějších českých filosofů 20. století 
a hlavně bývalý mluvčí Charty 77. A právě na své poslední setkání s  panem 
profesorem Patočkou vzpomíná také, vám určitě známý, profesor Tomáš Halík.  
Bylo to údajně někdy na přelomu února a března roku 1977 (asi tři týdny před 
smrtí prof. Patočky, kterou zapříčinil 11 hodinový výslech na StB). Tehdy se oba 
dva potkali na náměstí I. P. Pavlova na zastávce autobusu. A po pár 
zdvořilostních větách prof. Patočka, který už stál na schůdcích v autobusu, říká 
prof. Halíkovi, aby jej navštívil. A ještě k tomu svému pozvání dodal: „Lidé, kteří 
přemýšlejí, se přece musejí scházet, ne?“ 

Hodně krát si na tuto větu prof. Patočky v  životě vzpomenu a vyznávám, že i 
z  tohoto důvodu mi naše společná sobotní a i setkávání přes týden schází. 
Věřím, že karanténa nebude do druhého příchodu našeho Pána a upřímně se na 
naše opětovná setkávání moc těším. Kéž bychom byli přemýšlejícími lidmi, kteří 
si nepřestávají klást otázky před Bohem, ale i sami sobě, a i vzájemně s druhými 
lidmi. Byť přemýšlení někdy bolí, je to cesta dopředu, hlouběji, stále znovu 
k podstatě toho podstatného… 

Vašek Vondrášek 

TUTO SOBOTU 23.1. NA SMÍCHOVĚ! 
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. 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 



NÁRODNÍ TÝDEN MANŽELSTVÍ 
Milí přátelé, 

v týdnu 8. - 14.února se budeme moci zapojit do Národního týdne 
manželství. 

https://www.casd.cz/narodni-tyden-manzelstvi-modlitebni-tyden-kd/ 

Tato aktivita si již řadu let klade za cíl podpořit manželství muže a ženy a 
výchovu dětí v pevných a zodpovědných svazcích. 

Zároveň si uvědomujeme, že ani jako křesťané nejsme ušetřeni problémů a 
zápasů v manželstvích a při výchově dětí.  

Proto Křesťanský domov spolu s misijním výborem Bethany pro vás 
připravuje týden plný podpory a povzbuzení do vašich vztahů. 

V neděli 7.2. a ve středu 10.2. od 19.30 - 21.00 hod.  
bychom vás chtěli pozvat do naší společné 

on-line Poradny Bethany Poraď (si), kdo můžeš! :)  

Každý z vás má zkušenosti, co se vám v manželství a vztazích nepovedlo a 
co naopak považujete za “zlaté pravidlo”.  

Budeme moc rádi, pokud se vzájemně obohatíme, povzbudíme se, 
zasmějeme se a také se společně za naše vztahy pomodlíme.  

Zúčastnit se určitě mohou i ti, co momentálně ve vztahu nežijí - i na vaše 
zkušenosti se těšíme! 

Kromě toho se připravuje a natáčí několik pořadů s milými a zajímavými 
hosty…  

Máte se na co těšit!  
Za KD Bethany 

Martina a Radek Špinkovi

MOŽNOST ODVOZU SEDAČKY  
Rádi bychom vás informovali o možnosti získání sedačky, která se nachází ve 
foyer našeho sboru v Bethany. Vzhled k jejímu horšímu stavu, výbor sboru se 
rozhodl tuto sedačku již déle nepoužívat. Pokud by někdo z vás o ni měl zájem, 
případně jste věděli o někom, kdo by ji ještě využil, prosím přihlaste se u Jakuba 
Pavlána, nejpozději do 31.1.2021 

https://www.casd.cz/narodni-tyden-manzelstvi-modlitebni-tyden-kd/


BLAHOPŘEJEME TĚM,  
KTEŘÍ OD 23.1. - 29.1. SLAVÍ NAROZENINY 
25. 1.  Augustine Yeboah 
28. 1. Jan Řehák 
29. 1. Enoch Boateng 

Přidáváme biblický text: 
“Chválu vzdejte Hospodinu, protože je dobrý, jeho milosrdenství je věčné! Ať vyzná 
Izrael: Jeho milosrdenství je věčné! Ať vyzná Áronův dům: Jeho milosrdenství je 
věčné! Ať vyznají ti, kteří se bojí Hospodina: Jeho milosrdenství je věčné! V soužení 
jsem volal Hospodina, Hospodin mi odpověděl, daroval mi volnost. Hospodin je při 
mně, nebojím se. Co by mi mohl udělat člověk?“ (Žalm 118, 1-6) 

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 


