
Zpravodaj sboru Církve adventistů sedmého dne     

6. únor 2021

PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY - BETHANY 
ONLINE MOŽNOST PŘIPOJENÍ 

SOBOTNÍ ŠKOLA OD 10:00 HOD. 

1. SKYPE  - UČITEL BR. JIŘÍ STEJSKAL 

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 - S. SOŇA SÍLOVÁ 

Na setkání našeho sboru na Smíchově od 13:00 

Následně najdete 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
https://www.youtube.com/channel/UCQpLiLvsPxab76KcHAOg8-g


KAZATELSKÁ EPIŠTOLA 
Milí přátelé, sestry a bratři,  

příští týden se myslím už počtrnácté v naší zemi koná Národní týden manželství, 
tentokrát s tématem „O manželství a dětech”. Manželství je něco tak běžného, že 
se zdá, že je zbytečné o něm mluvit nebo snad dokonce věnovat čas nějakým 
úvahám o něm. Jenže opak je pravdou. O manželství kolují všelijaké vtipy 
(„Vážený pane, na vaši nemoc existuje jediný lék - klid, klid a zase klid.” —„Takže 
vy mi radíte, pane doktore, abych se dal rozvést?”), zaručené tipy na správné 
tradiční manželství („Jestli si chceš zachovat chlapskou důstojnost, nikdy 
nedělej to, co po tobě manželka chce!”) a dokonce i přesvědčení, že manželství 
prostě nemůže být z principu šťastné, ale jen větším či menším trápením. 

No pak tu jsou nadšenci, sluníčkáři, naivové a naivky, kteří si myslí, že manželství 
může být skvělé životní rozhodnutí, radost, dobrodružná plavba a zároveň pevná 
půda pod nohama. Po více než patnáctiletém manželství se stále hrdě hlásím k 
té druhé skupině — a můj muž taky (protože přece ani nemůže jinak, ne?)… 

Manželství je vynález, který Bible hned na svých prvních stránkách připisuje 
přímo Bohu. A z tohoto titulu to bylo něco, co lidem mělo přinášet radost, 
potěšení, vzájemnost. Od té doby se mnohé změnilo a jak už to tak bývá, — to, co 
má schopnost přinést velké požehnání, má v sobě i schopnost stát se přímo 
prokletím. A to v případě, kdy se nerespektují pravidla, hranice, jakýsi „návod na 
použití”. Takovým průvodcem po dobrých nápadech pro manželství vám může 
být to, co nachystali organizátoři Národního týdne manželství na http://
www.tydenmanzelstvi.cz a také to, co připravil tým ochotných lidí u nás v 
Bethany a tímto vás všechny srdečně zvu ke sledování a promýšlení zajímavých 
témat na webu Společenského centra Bethany https://spolecenskecentrum.cz/o-
manzelstvi-a-detech/.  

Bible neskrývá, že manželství není jediným možným způsobem, jak prožít 
radostný a smysluplný život. Ale také říká, že dobré manželství je požehnáním 
nejen pro ten daný pár a jejich rodinu, ale také pro společenství Božího lidu a pro 
celou společnost. Nejen to,— dobré manželství je příklad, který si i samotný Bůh 
vybral pro to, aby ilustroval svůj vztah k nám, lidem. Pečujme tedy o své vztahy, 
ať v nich zrcadlíme Boží lásku, modleme se za manželství svá i ostatních! 
Moudrý král Šalamoun prý - po mnohých a bohatých zkušenostech - napsal: „Pij 
vodu z vlastní nádrže, tu, jež vyvěrá z tvé studnice… Buď požehnán tvůj zdroj, 
raduj se z ženy svého mládí…” (Přísloví 5,15.18) - a ten zbytek si dočtěte sami v 
soukromí a po dvaadvacáté hodině… 

Požehnanou sobotu, požehnaný týden, požehnané manželství a požehnané 
vztahy srdečně přeje a za to vše se modlí 

Soňa Sílová, vaše kazatelka

http://www.tydenmanzelstvi.cz
http://www.tydenmanzelstvi.cz
https://spolecenskecentrum.cz/o-manzelstvi-a-detech/
https://spolecenskecentrum.cz/o-manzelstvi-a-detech/


NÁRODNÍ TÝDEN MANŽELSTVÍ 

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! 

Máte se na co těšit!  
Za KD Bethany 

Martina a Radek Špinkovi



Milí přátelé z Bethany! 
Srdečně zveme všechny, kteří jste v manželství byli, 

jste či budete :)  

On-line Poradna Bethany neděle 7.2. v 19.30 - 21. 00  

Chceme se společně sdílet v tom, co ostatním 
opravdu nedoporučujete ;) a co se vám naopak 

osvědčilo :).  

POZVÁNKA K PŘIPOJENÍ  

Abychom vám mohli zaslat pozvánku k připojení, 
pošlete nám co nejdříve  

vaši e-mailovou adresu na 
spinkova.martina@gmail.com.  

Moc se na vás těšíme!  

Radek a Martina Špinkovi  

ZMĚNA KÁZAJÍCÍHO PŘÍŠTÍ TÝDEN 
I když jsme měli tento týden s bratrem Robertem Řehákem předtáčení pátečního 
rozhovoru na Národní týden manželství (máte se na co těšit), tak jsme pak měli 
ještě chvíli času na osobní rozhovor. Bratrovi jsem připomínal, že bude 
„předtáčet“ kázání v týdnu do prázdného sálu, protože se scházíme na Smíchově 
jednou za 14 dní. Na to se mi bratr Robert svěřil, jak je pro něj problematické a 
stresující kázat do prázdných řad – že právě posluchači a jejich přítomnost je 
něco, co jej motivuje, inspiruje, jak moc potřebuje přímou odezvu živých lidí a  ne 
jen oko kamery… Velmi mu rozumím a asi i vy všichni, kteří jste někdy za 
kazatelnou stáli. 

Proto jsem vyšel vstříc jeho prosbě, že bych si tento týden vzal kázání za něj a br. 
Robert by nám posloužil až příští čtvrtletí, až by to bylo možné „naživo“. Tak se 
budeme těšit na jeho službu příští čtvrtletí a já se budu těšit na vás – příští týden 
výjimečně z Karlova náměstí – více uvidíte příští sobotu v 8 hod.ráno. 

Jen dobré přeje váš kazatel Vašek Vondrášek 



VĚDA A VÍRA – ONLINE SEMINÁŘ TLUMOČENÝ DO SLOVENŠTINY 
Nabízíme Vám zajímavou možnost online seminářů na téma věda a víra. 

Geoscience Research Institute pořádá online cyklus s názvem Základy vědy a 
víry (Faith & Science Fundamentals). Jedná se o sérii webových seminářů 
(“webináře”). Účast je zdarma, je třeba se však zaregistrovat na tomto odkazu. 
Celý cyklus bude simultánně překládán do slovenštiny. 

Přednášející bude Dr. Noemi Duran, ředitelka evropské pobočky Geoscience 
Research Institute. 

Webináře jsou určeny všem, koho zajímá vztah mezi dvěma zdánlivě vzdálenými 
pojmy: náboženská víra a vědecké znalosti. Stojí proti sobě? Jsou na sobě zcela 
nezávislé? Ladí spolu? Doplňují se? 

Křesťané věří, že Bůh je autorem Bible a tvůrcem přírody, a tak by poznání 
čerpané z těchto dvou zdrojů měly být vždy v souladu. Je to tak, nebo není? 

Jednou týdně po dobu šestnácti týdnů budeme zkoumat hlavní otázky víry a 
vědy, zaměřené zejména na jedno z nejkontroverznějších témat, kterým je 
Počátek. 

Webináře začínají ve středu 27. ledna a budou pokračovat každou další středu 
až do 12. května 2021 vždy od 19:30 do 20:15 hodin. 

Geoscience Research Institute (https://www.grisda.org/) je instituce pracující při 
Generální konferenci Církve adventistů sedmého dne a zabývá se vztahem 
vědeckých poznatků a víry. 

  SEKCE 1 - VĚDA 
• 27. LEDEN: Co je to věc zvaná věda? 
• 03. ÚNOR: Věda a pravda 
• 10. ÚNOR: Dvě Božské knihy 
• 17. ÚNOR: Vědci, křesťané a kreacionisté  

  SEKCE 2 - VZORY PŮVODU 
• 24. ÚNOR: Teorie evoluce 
• 03 BŘEZNA: Teistická evoluce 
• 10. BŘEZNA: Inteligentní design 
• 17. BŘEZNA: Biblický kreacionismus  

  ODDÍL 3 - BIOLOGIE A DESIGN 
• 24 BŘEZNA: Složitost a vzájemná závislost  
• 31 BŘEZNA: DNA a design 
• 07 DUBNA: Epigenetika a předadaptace  
• 14 DUBNA: Přírodní výběr a altruismus  

  ODDÍL 4 - SKÁLY, FOSILY A POVODNĚ 
• 21 DUBNA: Geologie povodní 
• 28 DUBNA: Co nám říkají fosilie?  
• 5. KVĚTNA: Dinosauři 
• 12. KVĚTNA: Fosílie hominidů  

https://zoom.us/webinar/register/WN_60Zx02CKSWeXY8MkLxYwQA
https://www.grisda.org/


MALOVÁNÍ VEDLEJŠÍCH MÍSTNOSTÍ SBORU 
V týdnu od pondělí 8.2. do pátku 12.2. proběhne v našem sboru malování 
vedlejší místnosti vedle hlavního sálu a dětského koutku - obě místnosti se 
nacházejí v přízemí.  
V  pondělí 8.2.V  tento den proběhne vyklízení místností, sádrování, broušení a 
příprava na malování. 
V úterý 9.2. Proběhne malování místnosti v přízemí 
Ve středu 10.2. Proběhne úklid místnosti, příprava na malování dětské místnosti 
Ve čtvrtek 11.2. Malování dětské místnosti 
Pátek 12.2. Úklid. 
Záleží na vás, jakým způsobem se chcete podílet. Jen vás poprosím, abyste si 
nástroje vzali své vlastní. Ať už to budou válečky nebo úklidové pomůcky. Čisticí 
prostředky mám. 
Kdo se bude chtít zapojit, tak vás poprosím o zprávu v podobě sms či mailem na 
správce budovy a osobní domluvu. Děkuji vám za ochotu. 
Jakub Pavlán. info@spolecenskecentrum.cz  , +420 725 810 312 

BIBLICKÉ HODINY 
Bratr Josef Hrdinka nabízí 
zapojení vás a vašich přátel do 
online biblických 
hodin zpracovaných podle 
evangelia Janova. 
Biblické hodiny organizuje sbor 
Praha Chodov a vedou jej br. 
Josef Hrdinka a br. Michal 
Balcar.  
Biblické hodiny jsou otevřené 
do naplnění kapacity. 
Biblická hodina podle Janova 
evangelia  

každé úterý od 19:00 do 20:00 
od 2.2.2021 

https://us02web.zoom.us/j/
7666883485  

mailto:info@spolecenskecentrum.cz


NOVOROČNÍ VERŠ PRO NÁŠ SBOR 

ŘÍMANŮM 13, 8 

“NIKOMU NEBUĎTE NIC DLUŽNI, NEŽ ABYSTE SE 
NAVZÁJEM MILOVALI, NEBOŤ TEN, KDO MILUJE 
DRUHÉHO, NAPLNIL ZÁKON.” 

NOVOROČNÍ VERŠ PRO NÁŠE DĚTI 

LUKÁŠ 18, 17 

AMEN, PRAVÍM VÁM, KDO NEPŘIJME KRÁLOVSTVÍ 
BOŽÍ JAKO DÍTĚ, JISTĚ DO NĚHO NEVEJDE.“ 



BLAHOPŘEJEME TĚM,  
KTEŘÍ OD 6.2. - 12.2. SLAVÍ NAROZENINY 
10. 2.  Jiří Ornst 

Přidáváme biblický text: 

„Žijte v Kristu Ježíši, když jste ho přijali jako Pána. V něm zapusťte kořeny, na něm 
postavte základy, pevně se držte víry, jak jste v ní byli vyučeni, znovu a znovu 
vzdávejte díky.“ (Koloským 2,6-7) 

  
  

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 
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 


