Zpravodaj sboru Církve adventistů sedmého dne

13. únor 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. LUDĚK VESELÝ
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 YouTube
https://www.youtube.com/channel/UCQpLiLvsPxab76KcHAOg8-g
ENGLISH SPEAKING GROUP WILL MEET AT BETHANY FROM 10:00 AM

POŽEHNÁNÍ SBOROVÉHO HNOJIŠTĚ
Mnozí jste ode mě možná jednou slyšeli můj oblíbený bonmot o tom, že „každý
statek má své zahrady, stodoly, chlévy, pole, ale i své hnojiště“ – bez něj by to
zkrátka na této zemi nešlo.
Možná jste i vy četli Andersenovu povídku, která má název: “O chudé pradleně.
“ Maminka musela velmi pracovat, aby svému synkovi našetřila na nové kolo, po
kterém toužil. A když její nadšený synek projížděl na svém úžasném novém kole
okolo jejich domu, maminka na něj šťastně mávala. Když se jej kamarádi ptali,
kdo to byl, tak odpověděl jen krátce: “To je ta paní, co nám pere a uklízí.“ Zapřel
tak svou maminku, za kterou se styděl.
Téměř celý rok karantény, který nedobrovolně zavřel naše sbory, nám přinesl
mnoho důležitých otázek o naší víře, o nás, o našich rodinách, o našem sboru.
Každý sbor má své problémy, na některé se díky karanténě pozapomene a jiné
naopak vyjdou v těžkých dobách o to více na povrch. Dříve jsem se snažil při
setkávání s lidmi z jiných sborů – nebo denominací dělat všechno proto, abych
lakoval „u nás ve sboru“ vše ideálně na růžovo. Dneska už to nedělám, protože
vnímám, že nikde to není o moc lepší – zdravý sbor není sbor bez problémů, ale
je to sbor, kde se problémy nazývají pravým jménem a kde se společně ve
společenství s prosbou o vedení dobrým Duchem hledá cesta kudy a jak dál…
Na podobné setkání se těšíme s mou milou kolegyní sestrou kazatelkou Soňou
spolu s každým z vás, který má náš sbor na srdci, ve Zpravodaji se za týden
dozvíte více.
Jsem vděčný za každého, který bude společně hledat s námi hledat cestu. Těším
se na společné dobrodružství, které je před námi. Ono na poušti tohoto světa to
ani jinak nejde, pokud chceme společně dojít až do zaslíbené země.
Váš hledající spolusouputník
Vašek Vondrášek

POKRAČUJE STŘEDEČNÍ MODLITEBNÍ SETKÁNÍ
Naši milí bethanští, po malé odmlce a příležitosti prožít spolu dva krásné večery
při Národním týdnu manželství, chceme pokračovat v našich MODLITEBNÍCH
SETKÁNÍCH – sejdeme se opět ve středu 17.2. jako minule už o hodinu dříve, tj.
ve 20 hod. Odkaz platí stále stejný: https://meet.google.com/hpt-wfjz-cib .
Věříme, že nejen pro nás je takové setkání přes týden darem, těšíme se na Vás!
Přejeme Vám všem osobní jistotu, že jste každý sám i s Vašimi nejmilejšími
v Božích laskavých rukou, těšíme se na „slyšenou“ a na společnou „zamodlenou“
– srdečně Vaši kazatelé Soňa a Vašek.

POTVRZENÍ O ZAPLACENÝCH DESÁTCÍCH
Milé sestry, milí bratři. Mnozí z vás dostali tento týden potvrzení o zaplacených
desátcích na účet sboru Bethany. Ti, kteří ještě potvrzení nedostali, zašlete
prosím mail na mailovou adresu dusekzdenek.66@email.cz s uvedením jména,
adresy a data narození dárce. Děkuji vám za vaši spolupráci.
Zdeněk Dušek - pokladník sboru.

INFORMACE O PLATBÁCH DESÁTKU NA ÚČET SBORU
BETHANY
Vážené sestry, vážení bratři, při platbě desátků uvádějte prosím vždy variabilní
symbol: 10 a dále v poznámce jméno dárce. Tak, aby nedošlo k záměně účelu
platby a dárce. V případě, že nebude uveden variabilní symbol, budeme platbu
považovat za dar pro náš sbor. Děkuji vám jménem naší církve a sboru za vaši
spolupráci.
Zdeněk Dušek – pokladník sboru.

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

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: V dci, k es ané a kreacionisté
SEKCE 2 - VZORY P VODU
• 24. ÚNOR: Teorie evoluce
• 03 B EZNA: Teistická evoluce
• 10. B EZNA: Inteligentní design
• 17. B EZNA: Biblický kreacionismus
ODDÍL 3 - BIOLOGIE A DESIGN
• 24 B EZNA: Složitost a vzájemná závislost
• 31 B EZNA: DNA a design
• 07 DUBNA: Epigenetika a p edadaptace
• 14 DUBNA: P írodní výb r a altruismus
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ř

ř
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Ř

Ř
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ODDÍL 4 - SKÁLY, FOSILY A POVODN
• 21 DUBNA: Geologie povodní
• 28 DUBNA: Co nám íkají fosilie?
• 5. KV TNA: Dinosau i
• 12. KV TNA: Fosílie hominid

BLAHOPŘEJEME TĚM,
KTEŘÍ OD 13. 2. - 19. 2. SLAVÍ NAROZENINY
13. 2.
14. 2.
15. 2.
16. 2.
18. 2.
19. 2.

Zuzana Pavlánová
Natálie Dalbré
Gabriela Mandlová
David Slamka a Eva Malá
Tamatoa Elias Teaotea
Jaroslav Ludvík

Přidáváme biblický text:
Hospodin tě chrání ode všeho zlého, on chrání tvůj život. Hospodin bude chránit tvé
vycházení a vcházení nyní i navěky. (Žalm 121, 7.8)

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 nanční
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

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
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