
Zpravodaj sboru Církve adventistů sedmého dne 

20. března 2021

PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY  

SOBOTNÍ ŠKOLA OD 10:00 HOD. 

1. SKYPE  - UČITEL BR. MARIAN SEMUF  

Připojení ZDE: 

2. TEAMS  - UČITEL BR. LUDĚK VESELÝ 

POZOR! Nově na TEAMS připojení ZDE: 

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

PŘÁTELSKÉ SBOROVÉ ON-LINE SETKÁNÍ  
 Od 13: 00 hod. s předsedou našeho českého sdružení br. Vítkem Vurstem 
 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://sobotniskola.casd.cz/bible-pro-dnesek/
https://meet.google.com/hpt-wfjz-cib
https://www.youtube.com/channel/UCQpLiLvsPxab76KcHAOg8-g


KAZATELSKÁ EPIŠTOLA  
Milí Bethanští, milé sestry, milí bratři, milí přátelé, 

srdečně vás zdravím ještě z končící izolace a sdílím s některými z vás tím pádem osobní 
zkušenost s onemocněním covid-19. Jsem Bohu vděčná za sice nepříjemný, nicméně 
nekomplikovaný průběh u sebe i ostatních členů rodiny. Je pro mě symbolické, že 
onemocnění prodělávám prakticky přesně ve výročí prvních opatření loňského jara, z 
nichž se nás dotklo především uzavření škol a přechod na distanční výuku. To přineslo 
mnohé výhody v tom, že děti mohly trávit více času aktivním pohybem venku, ale po roce 
vnímáme už vyčerpání z táhnutí nejen pracovních a běžných domácích povinností, ale 
navíc ještě ze zajišťování školních povinností našich dětí, které nejsou v tomto 
samostatné. Tím se v myšlenkách a modlitbách připojuji ke všem vám, kteří máte 
podobnou zkušenost. 

Ale ještě něco mi to připomíná. Už druhý rok za sebou přísná opatření omezující pohyb a 
další aktivity spadají do postního období před Velikonocemi. Může to být pouhá náhoda, 
nebo také ne. Už jako náctiletou, když jsem přišla do naší církve, mě zaujalo, že v Ex 
12,14 sám Hospodin při ustanovení Velikonoc neboli svátku nekvašených chlebů mluví o 
tom, že „ten den vám bude dnem pamětním, budete jej slavit jako slavnost Hospodinovu. 
Budete jej slavit po všechna svá pokolení. To je provždy platné nařízení.” A totéž v 
následujících verších zopakuje velmi naléhavě ještě dvakrát. Velikonoce pak dostaly plný 
rozměr svého významu Ježíšovým ukřižováním a zmrtvýchvstáním. To je něco, co si 
podle mě zaslouží maximální pozornost a využití každé příležitosti si to připomenout, 
prožít, slavit, děkovat. Každou památkou Večeře Páně, ale i každé Velikonoce. Ne 
nadarmo jsou biblické svátky cyklické ve frekvenci ustanovené samotným Stvořitelem. 
Jakoby ve frekvenci, na které fungujeme, ve které obrazně řečeno tepe naše srdce - 
týdenní, tedy soboty, měsíční, tedy novoluní a pak roční, kde si každý rok Boží lid má 
připomínat Boží plán spásy na půdorysu svátků z 23. kapitoly Levitiku. Počínaje 
Velikonocemi, které jsou svědectvím o Božím přijetí každého z nás, jakkoli hříšného, 
následují Letnice, svátek Ducha svatého, který nás zmocňuje ke službě svědectví. Poté 
Svátek troubení vyhlašující, že žijeme pod Božím soudem a vyzývající nás k pravidelné 
„inventuře” našeho nitra a vztahů následovaný Dnem smíření svědčícím o Bohu Otci, jenž 
je zárukou spravedlnosti a připomíná nám soud na konci věků. Poslední Svátek stánků je 
předjímkou Božího království v jeho plnosti, které očekáváme. 

Pořadí, frekvence svátků a jejich témata jsou šité na míru člověku, ať to byl Izraelec před 
třemi a půl tisíciletím nebo jsme to my v Evropě 21. století. Jsou připomínkou Božího 
jednání s Jeho lidem v minulosti, jsou obrazem duchovní cesty každého z nás a jsou i 
prorockým předjímáním budoucích věcí, jak to ukazuje kniha Zjevení. 

Pojďme prožít přípravu na Velikonoce a Velikonoce samotné jako nabídku z ruky 
samotného Stvořitele, Vykupitele a Utěšitele. Připomeňme si vyvedení Božího lidu z 
Egypta, naše vlastní vyvedení z naší vlastní úzkosti i otevřené dveře domů, do 
obnoveného dobrého stvoření, které nám zajistil Ježíš, Boží Syn svou obětí na kříži, 
prostřednictvím které vzal na sebe a splatil všechny dluhy všech nás vůči dobrým Božím 
zákonům a daroval nám svou spravedlnost, kterou vírou a s hlubokou věčností 
přijímáme.  

Pokud přijmete naši nabídku k různým, ještě zatím pouze online setkáním, jejichž přehled 
najdete ve Zpravodaji nebo na sborovém webu, budeme se na vás těšit! 

Bůh vám všem žehnej a dávej vše dobré! 
Srdečně Soňa Sílová, Vaše kazatelka 



CO NÁS ČEKÁ VE VELIKONOČNÍM TÝDNU? 
Máme letošní rok mimořádnou možnost prožít předvelikonoční týden společnou 
duchovní přípravou. Celý týden můžeme začít sedmi pátečními ZASTAVENÍMI 
K  MODLITBÁM na různých místech smíchovského sboru 26.3. V  následující týden 
můžeme číst každý den jeden biblický text, který se váže k velikonočnímu příběhu, jak 
šel den po dni. Každý z jednotlivých příběhů bude i podkladem pro naše ranní a večerní 
on-line modlitební setkání a to vždy v PO, ÚT, ST, ČT a v PÁ ráno v 8.00.hod. a v PO, ÚT, 
ST, ČT, PÁ večer vždy od 20.hod.  

Vrcholem našich modlitebních setkání bude modlitební on-line setkání v  neděli ráno    
4. dubna v 6:33 hod. při východu slunce, protože v  tu dobu náš Pán vstal k novému 
životu.  

Každé toto pašijové modlitební setkání zahájíme krátkou myšlenkou z  textu na daný 
den a pak bude prostor pro modlitby. Zvlášť ráno je možné, že ten, kdo se připojí, 
nebude moci čekat až do konce modlitebního setkání, protože bude odcházet do práce 
– pokud se oddělí dříve, není to problém. Jak si určitě vzpomínáte ze stránek Písma, 
myšlenka přípravy na svátek Velikonoc je už tisíce let starou myšlenkou, která může 
pomoci každému z nás, aby se pro něj svátky Velikonoc nestaly jen prázdnou formou či 
mrtvým náboženským úkonem, ale měly svůj živý obsah – protože právě tehdy – a 
JENOM TEHDY mají svůj hluboký smysl. 

Nabízíme vám tedy rozpis pašijového týdne – tímto děkujeme br. Luďkovi Svrčkovi za 
pomoc s výběrem textů, kde vycházíme z Janovského podání: 

• 28.3. Neděle                Exodus12,1-14 
• 29.3. Pondělí               Exodus 14,15-15,3 
• 30.3. Úterý                 Jan 1,14-37 
• 31.3. Středa                 Jan 17,1-21 
•   1.4. Čtvrtek                Jan 18,1-15.33-40 
•   2.4. Pátek                Jan 19,1-20.30.38-42 
•   3.4. Sobota                Jan 20,1-19 
•   4.4. Neděle                 1. Korintským 15, 1-24. 

Pro doplnění myšlenky Velikonoc je možné shlédnout inspirativní filmy na toto téma, 
které nám pomohou více nasát atmosféru Velikonoc z doby našeho Pána – naše tipy: 

• Utrpení Krista – velmi naturalistický pohled na atmosféru tehdejšího křižování 
• Ve jménu Krista – příběh římského vojáka, který se bezprostředně setká 

s příběhem Velikonoc 

Rádi chceme všechny pozvat na dvě zajímavé besedy, které pořádá náš sbor v on-line 
prostoru v PO 29.3. rozhovor s br. Luďkem Svrčkem na téma: CO JSTE NEVĚDĚLI O 
VELIKONOCÍCH a ve ST 31.3. rozhovor s br. Stanislavem Slamkou na téma JAK 
PROŽÍT VELIKONOCE SRDCEM – určitě vhodné nejen pro nás, ale zvlášť pro naše 
hledající přátele. V  dějinách církve bylo obvyklé, že se věřící v  době předvelikonoční 
postili, a proto také připomínáme, že i my máme tuto možnost, přičemž si každý může 
zvolit formu i rozsah půstu, tedy oddělení se pro Boží věc. 



Závěrem pro lepší přehlednost detailní rozpis pašijového týdne den po dni: 

26.3. PÁTEK 10.00.  Výtvarný workshop pro rodiny s dětmi, Sedlec, Rybička 
19,00.  SEDM ZASTAVENÍ PŘEDVELIKONOČNÍHO ROZJÍMÁNÍ 
(Smíchov) 

27.3. SOBOTA  od 8,00. SETKÁNÍ SE VZKŘÍŠENÝM kázání  

28.3. NEDĚLE  text:  Ex 12,1-14 
    
29.3. PONDÉLÍ text:  Ex 14,15-15,3 
  08,00.  Ranní modlitební on-line setkání  
 18,30.  rozhovor s br. Luďkem Svrčkem na téma: CO JSTE     

 NEVĚDĚLI O VELIKONOCÍCH   
 20,00.  Večerní modlitební on-line setkání 

30.3. ÚTERÝ text:  J 1,14-37 
  8,00.  Ranní modlitební on-line setkání 
  20,00.  Večerní modlitební on-line setkání 

31.3. STŘEDA text:  J 17,1-21 
  8,00.  Ranní modlitební on-line setkání  

10,00  Dětská velikonoční besídka – Sedlec, Rybička 
18,30    rozhovor se Stanislavem Slamkou na téma JAK PROŽÍT  

   VELIKONOCE SRDCEM. 
20,00.   Večerní modlitební on-line setkání 

1.4. ČTVRTEK text:  J,18,1-15.33-40 
 8,00 Ranní modlitební on-line setkání 
  Rodinná velikonoční večeře (viz inspirace ve Zpravodaji  
  Smíchov) 
20,00    Večerní modlitební on-line setkání 

2.4. PÁTEK text:  J 19,1-20.30.38-42 
   6,15  Ranní modlitební on-line setkání  

20,00     Večerní modlitební on-line setkání 
21.00  Velkopáteční čtení Bible s varhanní hudbou (Smíchov) 

3.4. SOBOTA 10,45  Kázání: KDYŽ JEŠTĚ BYLA TMA 

3.4. NEDĚLE 6,33.  Ranní modlitební on-line setkání při východu slunce  

LINKY, KDE BUDOU PROBÍHAT JEDNOTLIVÉ PROGRAMY: 
• Modlitební setkání ráno v 8,hod.: https://meet.google.com/hpt-wfjz-cib 
• Modlitební setkání večer od 20.hod.: //link dodá Ilonka – propojuje, dělí se o vedení 

s Luďkem Svrčkem 
• Vše z Rybičky Sedlec: whereby.com/sbor-sedlec 
• Programy ze Smíchova z pátků 26.3.+ 2.4.: www.bohosluzbyonline.cz 
• Přednášky z pondělka a středy: https://spolecenskecentrum.cz/Informace 

k Velikonoční rodinné večeři z 1.4. viz Zpravodaj Smíchov z 20.3. na 
www.casdsmichov.cz sekce „Zpravodaj“ 

https://meet.google.com/hpt-wfjz-cib
https://meet.google.com/hpt-wfjz-cib
http://whereby.com/sbor-sedlec
http://www.bohosluzbyonline.cz
https://spolecenskecentrum.cz/
http://www.casdsmichov.cz


Plakátek bude k dispozici ke stáhnutí nejen na našem webu, ale i na FB, sdílejte všem 
svým přátelům a známým, aby naše programy mohli posloužit co nejvíce lidem kolem 
nás. 

www.spolecenskecentrum.cz

Velikonoce
s s BethanyBethany

(So) 27. 3. 

SETKÁNÍ SE  
VZKŘÍŠENÝM 

1 Kor 15,1-16

Mgr. Luděk SVRČEK  
em. kazatel sboru Bethany

(So) 3. 4.  

KDYŽ JEŠTĚ  
BYLA TMA 

Jan 20,1-19

Mgr. Soňa SÍLOVÁ  
kazatelka sboru Bethany

(Ne) 4. 4. 

MODLITBY  
VDĚČNOSTÍ ZA 

VZKŘÍŠENÍ PÁNA
6:33 hod.

KÁZÁNÍ
10:00 hod. 

ROZHOVORY
18:30 hod. 

MODLITEBNÍ  
SETKÁNÍ NA 

 

(Po) 29. 3. – (Pá) 2.  4. 

KAŽDODENNÍ   
ZTIŠENÍ A MODLITBY

8:00 a 20:00 hod.

Odkaz ke spojení  
přes  najdete na  

www.spolecenskecentrum.cz

„Nebojte se, řekl anděl ženám. Vím, že hledáte ukřižovaného Ježíše.  
Není tu, vstal, jak předpověděl.“ 

Bible, Matouš 28,5-6

27. 3. – 4. 4. 2021

(Po) 29. 3.  

CO NEVÍTE  
O VELIKONOCÍCH? 

Mgr. Luděk SVRČEK  
em. ředitel TS CASD

(St) 31. 3.  

JAK PROŽÍT  
VELIKONOCE  

SRDCEM
Stanislav SLAMKA BTh.

kaplan křesťanské školy Elijáš

online



SBOROVÉ ON-LINE SETKÁNÍ TUTO SOBOTU OD 13:00 
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 tuto sobotu 20.3. 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 24.3. 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


SLOVO POVZBUZENÍ 
Milé sestry, milí bratři, mladí lidé, členové sborových společenství, 

je to už něco málo přes rok, co žijeme v „divném“ čase. Naše děti jsou unavené z 
distanční výuky. Mladým lidem, a nejen jim, chybí sociální kontakt. Starší a 
nemocní patří k nejohroženějším. Mnozí z nás zažili i to, jaké to je, když přijdete o 
svého blízkého. Prožíváme pocity únavy, vyčerpání, frustrace, nejistoty, strachu. V 
naší společnosti se objevuje ztráta důvěry v kohokoliv, chaos, hledání viníka či 
viníků, roste počet lidí závislých na čemkoliv, lidí hledajících pomoc, začínají být 
mnohem víc vidět sociální rozdíly, existenční problémy, rozkoly v rodinách.  

Když začala pandemie spojená s covidem-19, nikoho z nás nenapadlo, že to 
bude všechno trvat tak dlouho. Neuměli jsme si představit, o co všechno, co 
jsme považovali za samozřejmé, přijdeme. Říká se, že krize ukážou pravou tvář 
lidí, společnosti. 

Jsme vděčni za vlnu solidarity a ochotu mnohých z vás i v této době být tu pro 
druhé. Jsme vděčni za zdravotníky, učitele, rodiče a další, kteří každý den dělají 
všechno pro to, aby se život nezastavil a byl kvalitní a k něčemu. Víme, že není 
jednoduché nevidět se, nepotkávat se naživo, neprožívat společenství. Děkujeme, 
že se zajímáte o ty, kteří jsou na okraji, osamoceni. Jsme vděčni za vás členy, za 
představitele sborů, protože díky vám církev funguje a naplňuje svoje poslání. 
Díky vám vzniklo mnoho aktivit, které vytvářejí společenství, pomáhají, hledají 
cestu k potřebným. Jsme vděčni i za vaši věrnost v přinášení vašich darů a 
desátků. Velice si toho vážíme. Chceme vám poděkovat, že i v tomto čase žijete 
své křesťanství v praxi. Chceme vám poděkovat, že se sdílíte s nadějí v Ježíšův 
návrat. Někdy se stane, že chceme slyšet něco, co jsme ještě neslyšeli. Ale 
někdy je důležité zaslechnout to, co je staré, známé a důležité. Ježíš Kristus řekl: 
„Pojďte ke mně, všichni, kdo se lopotíte a jste obtíženi, a já vás občerstvím. 
Vezměte na sebe mé jho a učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem, a 
naleznete pro své duše odpočinek. Vždyť mé jho netlačí a mé břemeno netíží.
“ (Matouš 11,28–30) 

Bůh je s námi ve všem, v čem se nacházíme my. Je s námi i v čase, který 
prožíváme právě teď. Neupínejme se k laciným vysvětlením, ke zkratkovitým 
řešením, nehledejme mesiáše mezi lidmi. Hledejme a upínejme se na Boha. Svoji 
cestu svěřme Hospodinu, doufejme v něho, on sám bude jednat. 
Jsme za vás vděčni a modlíme se za vás.  

Mikuláš Pavlík, předseda Česko-Slovenské unie 
Vít Vurst, předseda Českého sdružení 
Daniel Dobeš, předseda Moravskoslezského sdružení  
František Kolesár, předseda Slovenského sdružení 



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 20. 3. - 26. 3. SLAVÍ NAROZENINY 
23. 3.  Nasiru Stevens 
22. 3. Jana Valterová-Passerová 

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.“ 
  


