
Zpravodaj sboru Církve adventistů sedmého dne 

27. únor 2021

PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY  
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  - UČITELKA S. MARTINA ŠPINKOVÁ 

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 

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


EPIŠTOLA BETHANSKÝM 
Když motor, i sbor, dobře šlape… 

Předpokládám že většina z vás slyšela sobotní dětský příběh z minulé soboty a tak 
dobře víte, že máme jiné, novější auto. Ale určitě pouze pár z vás bude rozumět tomu, 
co jsem nedávno prožil před naší prodejnou Albert. Tím, že u mé staré Toyoty už delší 
dobu šel motor více či méně nepravidelně, nikdy jsem nevěděl, jestli se vrátím domů 
nazpět na sborové parkoviště „po svých“, nebo na špagátu. Těžko totiž asi vysvětlím 
tu sluchovou rozkoš, kterou prožívám s  naším novějším autem, když slyším svůj 
v životě první naftový motor v naprosto pravidelném, přesném rytmu. Byl jsem tím tak 
fascinován, že jsem si musel nedávno otevřít přední kapotu a notnou chvilku 
pozorovat a naslouchat tomu, na co jsem delší dobu nebyl zvyklý. 

Jak jsem asi do jisté míry celkem pozitivně postižený svým povoláním, které vnímám 
zároveň jako své poslání, hned jsem začal v  této souvislosti přemýšlet o církvi. Jak 
vypadá taková církev, která může být motorem před zadřením, nebo někdy 
vynechává, nebo šlape jako hodinky? Jak se pozná „zdravý motor“ sboru? 

Biblicky se to nazývá „ovocem“ a Pavel toto ovoce zmiňuje např. v Ř 1,13.: Rád bych, 
abyste věděli, bratří, že jsem už často zamýšlel přijít k vám, abych i mezi vámi sklidil 
nějaké ovoce, tak jako mezi jinými národy… Ovoce, o kterém zde Pavel píše, dává 
smysl práci sadaře, který se po celý rok stará o svůj sad, aby pak přišla sklizeň, která 
dává smysl existence celému sadu. Co je ale tím ovocem, o kterém tu Pavel hovoří? 
A jak takové ovoce vypadá?  

V  prvé řadě je to známé ovoce Ducha Božího, tzn. jsou to duchovní postoje 
charakteristické pro věřící vedené Duchem: Gal 5:22 Ovoce Božího Ducha však je 
láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, 23 tichost a 
sebeovládání… Pak jsou to určitě spravedlivé skutky věřících, např. Fil 4,15.: I vy to 
víte, Filipští, že v počátcích evangelia, když jsem vyšel z Makedonie, ani jedna církev 
se nepodílela se mnou v příjmech a vydáních, jen vy sami; 16 vždyť i do Tesaloniky 
víc než jednou jste mi poslali na mé potřeby. 17 Ne že by mi šlo o dary; jde mi o to, 
aby rostl zisk, který se připisuje k vašemu dobru“ – nebo také viz. Ř 6,22., Žid 
13,15.16. A konečně pak jsou to určitě i obrácení křesťané, ze kterých se skládá 
místní sbor a samozřejmě i nově obrácení lidé, kteří skrze místní sbor nachází osobní 
vztah k Pánu Bohu ( Ř 16,5. atd.). 

Zdravý sbor tedy „dobře šlape“ jako dobře seřízený motor a nese výše uvedené 
ovoce. Je určitě zdravé a velmi užitečné v  duchu těchto myšlenek neustále znovu 
přemýšlet nad „zdravostí“ našeho osobního křesťanství, kde „cesta k  ovoci“ je 
častokrát mnohem důležitější než samotné ovoce, které je VŽDY jenom důsledkem 
zdravého stromoví. Kéž by nás toto téma stále znovu zaměstnávalo a pozitivně nám 
nedalo spát… 

Kéž by život každého z nás – i služba našeho sboru, byla sadem plným životodárných 
vitamínů pro naše okolí.

Sadařský pomocník Vašek Vondrášek 



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. 

OZNÁMENÍ BR. IVO ŘEHÁKA 
Milé sestry a bratři, již v minulos@ jsem vícekrát avizoval své ukončení ve funkci 
staršího sboru. Na žádost minulého i stávajícího kazatele jsem ale souhlasil s 
oddálením tohoto kroku až do nových voleb na jaře v roce 2021. K mému 
rozhodnuI přispěla také pandemie, kdy se nemohu až do vakcinace vídat s 
druhými lidmi osobně a on-line komunikace výborů, SŠ, apod. mi nevyhovuje. 
Děkuji všem, kteří jste mne během uplynulých let jakkoliv ve službě podporovali. 

ZA VEDENÍ SBORU: Až to situace umožní, chceme osobně a veřejně poděkovat 
br. Řehákovi za dlouholetou službu pro náš sbor Bethany.  

STŘEDEČNÍ MODLITEBNÍ SETKÁNÍ  
Naši milí bethanští, pokračujeme v našich on – line MODLITEBNÍCH SETKÁNÍCH 
–  sejdeme se tedy opět ve středu 3.3. od 20:00 hod.  
Odkaz plaI stále stejný: h[ps://meet.google.com/hpt-w_z-cib. 

Věříme že nejen pro nás je takové setkání přes týden darem, těšíme se na vás! 

Přejeme si, aby vám společné modlitby dávaly smysl a byly obohacením vašeho 
duchovního života – 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 27. 2. - 5. 3. SLAVÍ NAROZENINY 
1. 3.  František Tetour 
4. 3. David Sabuka a Jakub Pavlán 
5. 3. Žeňa Symočko 

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 
• 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 


