
Zpravodaj sboru Církve adventistů sedmého dne 

27. března 2021

PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY  

SOBOTNÍ ŠKOLA OD 10:00 HOD. 

1. SKYPE  - UČITELKA S. TEREZA NEHONSKÁ 

Připojení ZDE: 

2. TEAMS  - UČITEL BR. VÁCLAV VONDRÁŠEK 

Připojení ZDE: 

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

KÁZÁNÍ - BR. LUDĚK SVRČEK 

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


VELIKONOČNÍ TÝDEN – ČAS UPŘÍMNOSTI 
Tak zatímco my prožíváme jako jednotlivci, rodiny i sbor velmi zvláštní dobu (všichni víte 
proč), přiblížil se nám VELIKONOČNÍ TÝDEN, který je zde už tisíce let jako čas 
připomenutí si toho nejpodstatnějšího v dějinách i v našem životě. 

Mnohým známá holandská křesťanka Corrie ten Boom kdysi řekla: „Když se díváte na 
světové dění, cítíte neklid. Když se díváte do svého nitra, cítíte ho též. Když se díváte na 
Krista, cítíte klid a mír.“ A tato myšlenka platí o to více pro VELIKONOČNÍ TÝDEN, kdy 
máme ve sborové nabídce programů mnohem více možností než kdy jindy… 

VELIKONOCE nemají svůj vrchol ani ve čtvrtek, při vzpomínce na poslední Ježíšovu 
večeři, ani v pátek, při vzpomínce na jeho ukřižování, ani v sobotu, kdy odpočíval v hrobě, 
ale v neděli, když se radujeme z prázdného hrobu.  

Jak kdysi řekl Paul Tripp: Velikonoční prázdný hrob zjevuje tři podstatné charakterové 
vlastnosti Pána Boha. A to jeho VĚRNOST – kdysi Evě a Adamovi v  ráji slíbil, že je 
nenechá v  rozlitém mléce, do kterého se vinou nedůvěry vůči němu dostali. Po celá 
staletí se Pán Bůh ničím neunavil či nenechal rozptýlit, ale v pravý čas a v předpověděnou 
chvíli obdaroval svět Spasitelem.  

To druhé je jeho MOC – ten okamžik, když Ježíš vysvlékl pohřební šaty a prošel otvorem 
po odvaleném kameni (a kdopak kámen asi odvalil?) – to nedokáže nikdo ze všech 
rekordmanů ze všech olympiád a mistrovství světa dohromady… A jestli je právem 
obdivujeme (byť u všech je jenom otázka času, kdy prohrají svůj boj s vlastní konečností), 
všude se o nich píše a uctívají se v naší společnosti – o co větší „potlesk“ a obdiv si 
zaslouží náš Pán! 

A to třetí je Boží OCHOTA – mohl nás nechat nést důsledky selhání našich rodičů a 
pořídit si jiné „hračky“ – ale to by nebyl On. Náš Bůh je ochotný navzdory naší mnohé 
neochotě (sami sebe známe nejlépe), protože prostě „je takový“ – viz 2.Tm 2,13., protože 
(naštěstí pro nás) nemůže „zapřít sám sebe“. 

Právě proto, že náš Bůh je VĚRNÝ, MOCNÝ a OCHOTNÝ, může být nastávající 
VELIKONOČNÍ TÝDEN novým pozváním do jeho blízkosti. Už to zdaleka není poprvé 
v  tisíciletých  dějinách – určitě toto podobné pozvání jsi slyšel ve svém křesťanském 
životě mnohokrát. Pozvání je stejné, Pán je stejný – ale my se roky a různými změnami 
v našich životech měníme. Mění se naše statusy, vztahová nastavení, naše zdraví, naše 
radosti i strachy a obavy. Nikdy v mém životě mi nebylo 49 let, za sebou krizi středního 
věku, před sebou únavu života padesátníka – k tomu druhým rokem v Praze, děti téměř 
venku z  hnízda, mladí mi hravě v  parku utečou, prožíváme s  manželkou to, co mnozí 
z  vás po 22 letech manželství, častokrát mě napadá, že různým technologiím, 
souvislostem či objevům tohoto světa nějak nerozumím (naposledy kolik sexuálních 
predátorů bylo v nedávném dokumentu „V síti“)… Vím o situacích, kde jako muž i křesťan 
pořád znovu prohrávám s  vlastní pýchou, čistotou, leností, předsudky atd. – vždyť mi 
rozumíte. A proto se těším na VELIKONOČNÍ TÝDEN jako na čas „dívání se na Krista“, na 
ČAS osobní UPŘÍMNOSTI, kdy chci před Pánem znovu poctivě hledat a ptát se, kde je 
dneska moje místo, kde mě chce Pán mít… Už mockrát jsem odpověď v  minulosti 
v  jiných konstelacích mého života ve víře zaslechl, a protože doufám a věřím v  Boha, 
který je VĚRNÝ, MOCNÝ a OCHOTNÝ, jsem osobně zvědavý, co se dozvím o letošním 
VELIKONOČNÍM TÝDNU. 

Přeji Vám všem, abyste prožili podobnou zkušenost… 
Váš kazatel Vašek Vondrášek 



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 8:00 hod.: https://meet.google.com/hpt-wfjz-cib 
• Modlitební setkání večer od 20:00 hod.:  Připojení ZDE: Ilonka a  Luděk Svrček 
• Vše z Rybičky Sedlec: whereby.com/sbor-sedlec 
• Programy ze Smíchova pátky 26.3.+ 2.4.: www.bohosluzbyonline.cz 
• Informace k Velikonoční rodinné večeři z 1.4. viz Zpravodaj Smíchov z 20.3. na 

www.casdsmichov.cz sekce „Zpravodaj“ 
• Přednášky pondělí a středa + kázání obě soboty: https://spolecenskecentrum.cz/ 

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


Plakátek je 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

Milé sestry, milí bratři. 
Když jsem měl možnost toto pondělí zhlédnout finální velmi zdařilou podobu zvacího 
videa zde a letáčku na velikonoční akce, pořádané naším sborem Bethany, uvědomil 
jsem si, jaká se nám nabízí příležitost k evangelizaci. Rozeslal jsem jej tedy v okruhu 
mé rodiny a mých známých. Velikonoce jsou totiž natolik všeobecně známé a oblíbené, 
 že i nevěřící jsou v tomto období přístupni informacím o křesťanském významu těchto 
 svátků.   
Mám radost z  toho, že můžeme takto oslovit všechny naše kamarády a známé, aby 
mohli nahlédnout na to, co je pro nás tím nevzácnějším v životě. 
Váš bratr Vít Horák

https://www.youtube.com/watch?v=OA1a1cdexAU&t=106s


 ACHILLOVY PATY 

EVOLUCE
NÁHODA NEBO ZÁMĚR  

směr, který mění náš život

Témata setkání
EVOLUCE NEBO STVOŘENÍ — FAKTA
VÝCHODISKO TEISTICKÁ EVOLUCE

PROJEKT ACHILLOVY PATY EVOLUCE

hosté
RNDr. Jarmila Králová, CSc. | Mgr. Pavel Kostečka, Ph.D. 

Oldřich Svoboda, Th.D. | Radim Passer 
Mgr. Libor Votoček

(So) 27. 3. |  14:00 hod.

sledujte na odkazu 
https://youtu.be/y0SrGD-rtDI



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 27. 3. - 2. 4. SLAVÍ NAROZENINY 
27. 3. Jaroslav Semerák  
30. 3. Jan Řehák a Šimon Pavlán 
31. 3.  Ivana Eder a Miroslav Starý  

Přidáváme biblický text: (Efeským 2,9-10) 
"Spasení není z vás, je to Boží dar; není z vašich skutků, takže se nikdo nemůže 
chlubit. Jsme přece jeho dílo, v Kristu Ježíši stvořeni k tomu, abychom konali dobré 
skutky, které nám Bůh připravil." 
  


