
Zpravodaj sboru Církve adventistů sedmého dne 

13. března 2021

PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY  

SOBOTNÍ ŠKOLA OD 10:00 HOD. 

1. SKYPE  - UČITEL BR. MIROSLAV STARÝ 

Připojení ZDE: 

2. TEAMS  - UČITEL BR. JAROSLAV HEJRA 

POZOR! Nově na TEAMS připojení ZDE: 

Aktuální rozhovor pořadu Bible pro dnešek k tématu sobotní školy: 
https://sobotniskola.casd.cz/bible-pro-dnesek/ 

KÁZÁNÍ - BR. IVO ŘEHÁK 

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://www.youtube.com/channel/UCQpLiLvsPxab76KcHAOg8-g


KAZATELSKÁ EPIŠTOLA  

ROUŠKA JAKO DAR… 
Moji milí, Pánem milovaní spoluvěřící, milost Vám a pokoj od Boha Otce, Syna i 
Ducha svatého – zvlášť v naší zvláštní době…  

Snažím se jako každý z Vás dodržovat nařízení karantény v našem státě, mohu 
mít na to jakýkoliv názor, ale ctím, jak nás vede Písmo, vládu naší země, tak se 
snažím – a stále znovu se i učím, vidět na tom všem i něco dobrého. 

Nevím jak a kde se kdo z vás modlíte, ale mně se v životě osvědčily modlitební 
procházky. Určitě jste také zaslechli od duchovně zkušenějších průvodců po 
cestách spirituality, jak je dobře když se modlíme nahlas. Nejen, že si člověk lépe 
uvědomí, o čem s Pánem mluví, ale zároveň slyšíme to, co říkáme a máme díky 
tomu hlubší prožitek rozhovoru. Je ale někdy problém najít v exponované Praze 
na procházku místo, kde by se takto „nahlas“ mohl člověk modlit a přitom, aby si 
ti, které potkává, nemysleli něco o jeho duševní diagnóze, když jde sám a mluví si 
nahlas sám pro sebe. Ale s rouškou je to JINAK!! Nikdo vám na zakrytá ústa díky 
roušce nevidí, tzn. klidně se můžete kdekoliv modlit nahlas (není potřeba křičet, 
Bůh slyší i šepot). A to je můj požehnaný duchovní prožitek pandemického 
období a bude mi určitě scházet, až „čas roušek“ pomine… 

Je přece tolik témat za co milému Bohu děkovat právě v  současné době… Je 
tolik témat, za které prosit ze životů osobních, z  našich rodin, z  našeho 
sborového společenství, z našeho současného světa. Je tolik otázek, které nás 
v  souvislosti s  tím, co prožíváme, napadají a na které nemáme díky jejich 
složitosti odpověď + máme otázky při pohledu do budoucna – tak je Bohu 
řekněte a čekejte odpovědi… 

Má dnešní epištola je zároveň výzvou pro každého z Vás – pozváním do hlubšího 
prožitku modlitby díky roušce, kterou teď všichni nosíme. Ze srdce Vám všem 
přeji, abyste měli z této zkušenosti podobný prožitek jako já – nejen v přípravě na 
Velikonoce. 

Rád myslím na kříže mnohých z  vás, které jste mi s  důvěrou svěřili… Když mi 
napíšete, rád si doplním svůj modlitební seznam. 

S vděčností za dar rouškové modlitby, 

váš Vašek Vondrášek 



DOPIS ČLENŮM SBORU BETHANY - PLÁN ZALOŽENÍ 
NOVÉHO SBORU  
Milí sourozenci v Kristu, členové sboru a sborového společenství Bethany, 

bratr Vítek Vurst, předseda Českého sdružení naší církve, ale také člen našeho 
sboru, požádal o návštěvu jednání výboru našeho sboru a seznámil nás s tím, že 
České sdružení má touhu zakládat sbory tam, kde doposud žádný sbor nemáme, 
a tak oslovovat lidi, kteří v dané lokalitě žijí, aby i oni mohli být zachráněni pro 
Ježíše Krista.   

Řekl, že jednou z  priorit Českého sdružení je sever Prahy – Bohnice, Ládví, 
Ďáblice, Kobylisy, Prosek, Střížkov, kde máme pouze rusky hovořící sbor, který 
samozřejmě má své limity, pokud jde o schopnost oslovit česky mluvící občany. 

Dále nás informoval o tom, že tuto myšlenku - pracovat v  této oblasti - 
konzultoval se členem našeho sboru - s bratrem  Miroslavem Starým. Výsledkem 
rozhovoru bylo, že ho požádal, zda by byl ochoten přemýšlet nad založením 
sboru v  této oblasti. Bratr Starý vyjádřil ochotu o této myšlence přemýšlet a 
modlit se za ni.  

Bratr předseda nám vysvětlil, že vedení sdružení má představu, že by bratr 
Miroslav Starý se skupinou cca 15 – 20 lidí byl vyslán Českým sdružením a svým 
domovským sborem k  založení nového sboru na severu Prahy a že by byl rád, 
kdyby výbor tuto myšlenku podpořil a kdyby došlo k vyslání této misijně naladěné 
skupiny sborem Bethany k této evangelizaci.  

Výbor sboru vyjádřil vděčnost za službu bratra Starého i bratří a sester, kteří 
s ním spolupracují, ale vyjádřil – přes jistý smutek z toho, že nás opustí a budou 
nám scházet – radost z odvahy víry, s kterou bratr Starý  je ochoten jít a pracovat 
v nové oblasti, a proto této myšlence vyjádřil podporu. 

Vzhledem k  souhlasu výboru sboru i bratra Starého došlo k  dalšímu jednání, 
z  kterého vyplývá, že čas, způsob a provedení výše uvedeného bude dáno 
vzájemnou dohodou mezi Českým sdružením, bratrem Miroslavem Starým a  
sborem Praha – Bethany. 

Jako výbor sboru Vás chceme, milé sestry a bratři, požádat, abyste nesli tuto 
mimořádnou evangelizační aktivitu na svých modlitbách, aby se vše dělo pod 
vedením Hospodina. Kéž Boží Duch požehná tento záměr a smíme se 
v budoucnu radovat z nových Božích dětí. 

Václav Vondrášek, Luděk Svrček 



SBOROVÉ ONLINE SETKÁNÍ V SOBOTU 19.3. OD 13 HOD 
Naši milí sourozenci sboru Bethany, 

jak dobře víte, kvůli neutěšené pandemické situaci a s vědomím zodpovědnosti 
ke zdraví našich členů a naší zodpovědností vůči naší společnosti byly na 
základě rozhodnutí našeho výboru sboru DO ODVOLÁNÍ ZRUŠENY BOHOSLUŽBY 
SBORU BETHANY VE SBORU PRAHA SMÍCHOV setkávání ANGLICKY HOVOŘÍCÍ 
SKUPINKY v našem sboru. 

Uvědomujeme si jako výbor sboru – a určitě nám dobře rozumíte – že NIC 
nenahradí osobní setkání, když se můžeme potkat, stisknout si ruku, obejmout 
se, pohovořit. Víme, že všichni máte možná přes týden virtuálního světa DOST – 
je to jenom náhradní řešení – přesto vás chceme pozvat na naše další sborové 
přátelské online setkání v příští sobotu 19.3. odpoledne od 13 hod. s předsedou 
našeho českého sdružení br. Vítkem Vurstem. Rádi bychom se jej zeptali, jak 
toto období prožívá nejen on a vedení naší církve, ale i ostatní sbory nejen 
v  Čechách. Bude samozřejmě prostor pro vaše dotazy… Budeme se těšit na 
viděnou na našem linku: https://meet.google.com/hpt-wfjz-cib     

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 17.3. 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. 

OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ VEDENÍ ODDĚLENÍ SOBOTNÍ ŠKOLY 
Bratr Jan Řehák požádal výbor sboru Bethany o uvolnění z  funkce vedoucího 
sobotního školy, a to z osobních důvodů. Tuto služebnost převezme do voleb br. 
Miroslav Starý.  
Bratrovi Honzovi Řehákovi chceme jménem výboru sboru za jeho službu a 
motivaci dalších učitelů srdečně poděkovat a popřát mu mnoho Božího 
požehnání.  

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 
• Miroslav Starý, vedoucí sobotní školy, 739 345 678  
• 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 

BLAHOPŘEJEME TĚM,  
KTEŘÍ OD 13. 3. - 19. 3. SLAVÍ NAROZENINY 
13. 3.  Zuzana Slamková 
14. 3. Eliška Gondolová a Eliáš Vaněk 
17. 3. Vlasta Koudelová 

Přidáváme biblický text: (Žalm 13,4-6) 
“Shlédni, Hospodine, Bože můj, a odpověz mi!Rozjasni mé oči, ať neusnu spánkem 
smrti, ať nepřítel neřekne: "Zdolal jsem ho!" Moji protivníci budou jásat, zhroutím-li 
se. Já v tvé milosrdenství však doufám, moje srdce jásá nad tvou spásou. Budu 
zpívat Hospodinu, neboť se mě zastal.“ 


