
Zpravodaj sboru Církve adventistů sedmého dne 

20. únor 2021

PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY  
ONLINE MOŽNOST PŘIPOJENÍ 

SOBOTNÍ ŠKOLA OD 10:00 HOD. 

1. SKYPE  - UČITEL BR. ŠIMON DOLEŽAL 

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

2. EZTALKS  - UČITEL BR. RICHARD KORBUT JR. 

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. RADIM PASSER 

Setkání našeho sboru na Smíchově od 13:00 

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

ENGLISH SPEAKING GROUP WILL MEET AT BETHANY FROM 10:00 AM 

https://join.skype.com/aca12D9WzehC
https://www.youtube.com/channel/UCQpLiLvsPxab76KcHAOg8-g


KAZATELSKÁ EPIŠTOLA 
Milé sestry, milí bratři, milí přátelé, 

křesťanský svět vstoupil minulou středu do období půstu předcházejícího 
Velikonocům (Ex 12,14.24), které trvá čtyřicet dní, tedy stejnou dobu, po jakou se 
Ježíš na začátku svého veřejného působení připravoval na svůj úkol. 

Nepřestává mě udivovat vynalézavost, s jakou lidé nehlásící se ke křesťanské víře 
přistupují k tzv. „suchému únoru”, když využijí nejkratší měsíc roku k „odpočinutí si” 
od nejrůznějších zlozvyků nebo třeba i k nakonec trvalé změně. Stejnou vynalézavost 
pozoruji i u - co se délky trvání týče - odvážnějšího postního období. Někteří po toto 
období nepijí alkohol, nekouří nebo nejí maso, jiní si zase dají půst od médií, ať už to 
jsou televize nebo sociální sítě. Jsou ale i tací, kteří v tomto období třeba nepoužívají 
auto a využívají veřejnou dopravu, kolo či prostě chodí pěšky. 

To všechno ale byly příklady půstu „od” něčeho. Půst má však sloužit i jako pobídka 
„k” něčemu. Co s ušetřeným časem nebo penězi? Není to příležitost na „chození” s 
Bohem (Mi 6,8)? Dát vztahu s Bohem prostor? Třeba prostřednictvím času 
věnovaného zatelefonování někomu osamělému, někomu blízkému nebo někomu, 
kdo současný stav těžko zvládá? Nebo nakoupit nějaké mámě samoživitelce? 
Napéct nebo koupit bednu ovoce pro zdravotníky, kteří jsou vyčerpaní? Pak třeba jít 
ven a všímat si maličkostí, které udělají až nečekanou radost? 

Sám Bůh prostřednictvím proroka Izajáše i přes staletí jasně mluví: „Zdalipak půst, 
který já si přeji, není toto: Rozevřít okovy svévole, rozvázat jha, dát ujařmeným 
volnost, každé jho rozbít? Cožpak nemáš lámat svůj chléb hladovému, přijímat do 
domu utištěné, ty, kdo jsou bez přístřeší? Vidíš-li nahého, obléknout ho, nebýt netečný 
k vlastní krvi?” (Iz 58,6.7) 

A co takhle dát si půst od nevděku a naříkání si? Doputovalo ke mně onehdy 
zamyšlení nad tím, jaký život bychom měli, kdybychom se narodili v roce 1900. Ve 
čtrnácti by začala první světová válka s hladem a tatínka by odvedli a možná by se už 
nevrátil. V osmnácti by řádila španělská chřipka, v devětadvaceti by svět zachvátila 
hospodářská krize s nezaměstnaností, o pár let později by se zvedla šelma nacismu 
s hrůzami a desítkami milionů obětí druhé světové války. Od osmačtyřiceti by na 
několik let zase obzvlášť řádila šelma komunismu, studená válka, v osmašedesáti 
okupace „bratrskými” národy, kdy to mohlo v očích pamětníků vypadat na další válku. 
Zkrátka naši dědové a babičky a jejich předci museli vydržet ledasco, na co my jsme 
si už odvykli s pocitem, že máme právo na všechno a povinností vůči životu a 
stvoření pomálu. 

Co takhle dát si půst k tomuto: „Jako vyvolení Boží, svatí a milovaní, oblečte 
milosrdný soucit, dobrotu, skromnost, pokoru a trpělivost. Snášejte se navzájem a 
odpouštějte si, má-li kdo něco proti druhému. Jako Pán odpustil vám, odpouštějte i 
vy. Především však mějte lásku, která všechno spojuje k dokonalosti. A ve vašem 
srdci ať vládne pokoj Kristův, k němuž jste byli povoláni v jedno společné tělo. A 
buďte vděčni.” (Ko 3,12-15) 

Požehnanou sobotu, požehnaný týden a Boží pokoj v srdci 
vám přeje Soňa Sílová, vaše kazatelka 



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. 

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. 

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


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/


BLAHOPŘEJEME TĚM,  
KTEŘÍ OD 20. 2. - 26. 2. SLAVÍ NAROZENINY 
21. 2.  Stanislav Slamka 
22. 2. Daniel Dvořák 
25. 2. Petr Vomastek a Richard Korbut jr. 

Přidáváme biblický text: 
Dobro a láska mě budou provázet po všechny dny mého života, zůstávat budu v 
domě Hospodinově po dlouhý, věčný čas. (Žalm 23, 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 


