
Zpravodaj sboru Církve adventistů sedmého dne 

6. března 2021

PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY  

SOBOTNÍ ŠKOLA OD 10:00 HOD. 

1. SKYPE  - UČITEL BR. JIŘÍ STEJSKAL 

Připojení ZDE: 

2. TEAMS  - UČITEL BR. LUDĚK SVRČEK 

POZOR! Nově na TEAMS připojení ZDE: 

PŘÁTELSKÉ SBOROVÉ ON-LINE SETKÁNÍ  
 Od 13: 00 hod. s našimi milými, Evou a Pavlem Šimkovými 
 připojte se s námi na link: https://meet.google.com/hpt-wfjz-cib    

KÁZÁNÍ - BR. VÁCLAV VONDRÁŠEK 

Najdete na stránkách YouTube ZDE: 

ENGLISH SPEAKING ONLINE SABBATH WORSHIP FROM 9:30 - 12:15 
 Join us via zoom ID: 83730957955, passcode 386067 

https://join.skype.com/aca12D9WzehC
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:fe2c35ea99464b039637f0b0f80c7ebd@thread.skype/1614413699191?context=%7B%22Tid%22:%227bd7f4ef-b21a-4420-80be-b618ddd28e7d%22,%22Oid%22:%22b89f41f1-e57f-43f9-babd-a57d904f08af%22%7D
https://meet.google.com/hpt-wfjz-cib
https://www.youtube.com/channel/UCQpLiLvsPxab76KcHAOg8-g


KAZATELSKÁ EPIŠTOLA 
Milé sestry, milí bratři, milí přátelé, milí bethanští, 

vy, kdo umíte zahrát alespoň pár akordů na kytaře a zažili jste nějaký ten táborák, 
nejspíš znáte písničku „Jaro” od skupiny Fešáci. Její text „My čekali jaro a zatím 
přišel mráz…” se mi zdá docela příhodným shrnutím situace, ve které se jako sborové 
společenství, ale vlastně i jako celá společnost, nacházíme. Loni touto dobou by 
snad nikoho nenapadlo, v jaké situaci za rok budeme a kdo o něčem takovém mluvil, 
byl považován za škarohlída a sýčka. A tak jsme čekali, že jako jaro po zimě přináší 
úlevu a nový začátek, tak i my budeme poučeni pandemií znovu a snad lépe dávat 
věci do pořádku. 

Nestalo se, co už naděláme. Není to rozhodně poprvé a žel nejspíš ani naposledy v 
historii lidstva, byť jsme si rádi a snadno zvykli na něco jiného - téměř neomezené 
možnosti a jakýsi pocit nezadatelného práva na ně. Asi si musíme odvyknout. 

I když toho všeho máme už dost - a věřte mi, že vím o čem mluvím: se dvěma školáky 
na distanční výuce a neustálým vymýšlením nových způsobů práce dostává naše 
rodičovská trpělivost pořádně na frak a o jarním apelu na využití volného času v 
karanténě se nám může jedině tak nechat zdát - tak přesto zaznívá do naší situace 
vzkaz „shůry”:   „Zde je zapotřebí vytrvalosti svatých, kteří se drží Božích přikázání a 
Ježíšovy víry.” (Zj 14,12 B21) Tento známý text je zarámován dramatickými událostmi, 
kterými se to v dějinách lidstva jen hemžilo a nejinak je tomu dnes a bude i v 
budoucnu. Přesto zaznívá jasný apel: Ať se děje co se děje, buďte vytrvalí, trpěliví a 
držte se toho nejlepšího, co je na světě k mání: Božích přikázání a Ježíšovy víry. Tohle 
nám nikdo a nic nemůže vzít, toho se můžeme vzdát leda sami. Jenže co by nám 
potom zbylo? 

Boží přikázání jsou vyjádřením Boží lásky k lidem a výzvou tuto lásku přijímat a také 
posílat dál. Vždyť největším přikázáním podle Ježíše je milovat Boha, bližního i sebe 
samého (já vím, už zase o tom píšu, když já si nemůžu pomoci, nehněvejte se - jak 
říkávala stará sestra Hurtová). Ježíšova víra či víra v Ježíše je vírou v lásku - Boží 
milosrdnou k nám a potom i naši odpouštějící vůči druhým a sobě samým. 
Nerezignujme na to v těchto náročných dobách, ale hledejme způsoby, jak Boží lásku 
tvořivě posílat do světa. 

Poselství tří andělů nám připomíná, že Bůh je pánem tohoto světa, že zlo je poraženo, 
i když  ještě na čas ukazuje, co je zač a že my se můžeme rozhodnout, na čí stranu, 
do čí party budeme patřit - nechám do své mysli, nebo chcete-li srdce, proudit lásku 
(symbolicky vyjádřeno Boží pečetí na čele) nebo si mysl nechám zaneřádit různými 
„pravdami”, které vedou jedině tak ke strachu? Komu patřím pak nejlépe ukáže moje 
jednání (symbolicky vyjádřeno pečetí na ruce). Co dělám, jak mluvím, co sdílím na 
sociálních sítích, jestli šířím pokoj a naději nebo strach a beznaděj. 

Můžu si vybrat. Můžeš si vybrat. Ať je ten výběr dobrý. 

„Prosíme Boha, aby vám dal pochopit své záměry a vyzbrojil vás všestrannou 
duchovní znalostí i moudrostí. Tak bude váš život plný ušlechtilých činů, budete mu 
dělat radost i čest a vaše poznání Boha se bude stále prohlubovat. Prosíme ho, aby 
vás naplnil svou mocí a silou k trpělivému překonávání všech zkoušek.” (Ko 1,9-11 
SNC) 



SOBOTA 6. BŘEZNA 2021 
Naši milí sourozenci sboru Bethany, 
kvůli neutěšené pandemické situaci a s vědomím spoluzodpovědnosti za zdraví 
našich členů a naší zodpovědnosti vůči společnosti byly na základě rozhodnutí 
našeho výboru sboru DO ODVOLÁNÍ ZRUŠENY BOHOSLUŽBY SBORU BETHANY 
VE SBORU PRAHA SMÍCHOV i setkávání ANGLICKY HOVOŘÍCÍ SKUPINKY 
v našem sboru. 
Předpokládám, že nejen nás členy výboru sboru mrzí, že se v sobotu naživo 
nepotkáme, proto Vás chceme všechny pozvat na klasickou 
• On-line sobotní školu 
• Na shlédnutí sobotního kázání, které bude vyvěšeno na našem webu 

v sobotu ráno 
A pak na „něco nového“:  

Přátelské sobotní sborové on-line setkání 
v sobotu odpoledne od 13:00 hodin s našimi milými Evou a Pavlem Šimkovými . 
Dobře víte, že prožívají nelehkou dobu s jim svěřenými sbory Cheb, Karlovy Vary a 
Sokolov – chceme se jich zeptat, jak to společně prožívají, pozdravit se 
navzájem, modlit se jedni za druhé – pokud jen trošku můžete, připojte se s námi 
na link: https://meet.google.com/hpt-wfjz-cib    
Tolik tedy nové zprávy, přeji Vám všem sílu z Boží blízkosti a výhled naděje… 
Za Výbor sboru Bethany Vašek Vondrášek 

STŘEDEČNÍ MODLITEBNÍ SETKÁNÍ  
Naši milí bethanští, pokračujeme v našich on – line MODLITEBNÍCH SETKÁNÍCH 
–  sejdeme se tedy opět ve středu 10.3. od 20:00 hod.  
Odkaz pla) stále stejný: h3ps://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
https://meet.google.com/hpt-wfjz-cib


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 

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. 


