
Zpravodaj sboru Církve adventistů sedmého dne 

3. dubna 2021

PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY  

SOBOTNÍ ŠKOLA OD 10:00 HOD. 

1. SKYPE  - UČITEL BR. JIŘÍ STEJSKAL 

Připojení ZDE: 

2. TEAMS  - UČITEL BR. RADEK ŠPINKA 

Připojení ZDE: 

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

KÁZÁNÍ - S. SOŇA SÍLOVÁ 

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


KAZATELSKÁ EPIŠTOLA - 39. KAPITOLA 

PRÁZDNÉ RUCE A PUSTO V SRDCI. A PŘECE… 
Milé sestry, milí bratři, milí přátelé, milí Bethanští! 

Velikonoce a v nich připomínka Ježíšova příběhu spějí ke svému vrcholu. Z pohledu 
tehdejší reality, tehdejšího sobotního dne, se ten vrchol udál včera, na Golgotě, kde Ježíš 
dokonal svou pozemskou pouť. Teď je v hrobě, všechno skončilo, konec rozruchu, vypětí, 
očekávání. Někteří si na základě toho, co se stalo, oddechli, jiní přeci jen vnímají, že 
události zašly příliš daleko. A pak jsou tu ti, kteří ztratili vše. Mají prázdné ruce a pusto v 
srdci… 

Žel tohle zažila naprostá většina z nás: ztráta blízkého člověka, to jsou prázdné ruce a 
pusto v srdci, mysl, která není schopna připustit svět a život bez milovaného člověka. 
Rozhoupaný svět, všechno jakoby průhledné, zvláštně rozmazané a zároveň ostřejší než 
obvykle. 

Pusto a prázdno, hluboká tůň a převalující se vody bez řádu, temnota…, co nám to jenom 
připomíná? Takto popisuje Bible svět před stvořením. Chaos, ne-řád, temnota - ale! Ale 
nad tím vším se vznáší Boží duch. A pak Bůh promluví. Světlo, vody v určených hranicích, 
země jako prostor pro život, řád světel svědčících o rytmu času, tvorové včetně člověka 
posazení do předem připraveného prostředí pro plný život a nakonec den, ke kterému to 
vše spěje a v němž se žije život ve své nejčistší podobě. 

Stejně tak se nad velikonoční temnotou ukřižování a zoufalství následujícího dne vznáší 
Boží duch. Ještě je ticho, pusto a prázdno, ale už se děje, tvoří cesta, řád, události se 
dávají do pohybu. Zatím skrytě, ale nezadržitelně. 

Z toho, co následuje, je patrné, že příběh neskončil, jeho vrcholem je nedělní ráno a s ním 
ještě před chvílí nepředstavitelné: vzkříšení a Vzkříšený, díky kterému se můžeme hlásit k 
tomuto Pavlovu provolání „Kdo je v Kristu, je nové stvoření. Co je staré, pominulo, hle, je tu 
nové!” (2 K 5,17). 

Vzpomeňme si na toto vše zvlášť uprostřed smutku a těžkých chvil. Teď je ještě možná 
tma, prázdné ruce a pusto v srdci - ale „Ty mi rozsvěcuješ světlo, Hospodine, můj Bůh září 
do mých temnot.” (Žalm 18,29). 

Požehnanou sobotu, požehnané Velikonoce a světlo do všech malých i velkých temnot 

srdečně přeje 
Soňa Sílová, vaše kazatelka 



UKONČENÍ VELIKONOČNÍHO TÝDNE 
Celý uplynulý týden jsme se setkávali ke čtení biblických textů, které se vážou 
k Velikonočnímu příběhu a také i k ranním a večerním modlitbám.  

Vrcholem našich modlitebních setkání bude modlitební on-line setkání v  tuto neděli 
ráno 4. dubna v  6:33 hod. při východu Slunce, protože v  tu dobu náš Pán vstal 
k novému životu. K setkání se můžete připojit ZDE. 

Chceme připomenout, že v týdnu proběhly dvě zajímavé besedy, které připravil náš sbor 
v on-line prostoru:  

• rozhovor s br. Luďkem Svrčkem na téma: CO JSTE NEVĚDĚLI O VELIKONOCÍCH 
• rozhovor s br. Stanislavem Slamkou na téma JAK PROŽÍT VELIKONOCE SRDCEM 

Oba dva rozhovory můžete shlédnout na YouTube Bethany. 

SČÍTÁNÍ LIDU - PŘIHLÁŠENÍ K CÍRKVI 
Milé sestry, bratři a přátelé církve,  
pod záštitou Českého statistického úřadu se letos ve dnech 27. 3. až 11. 5. uskuteční 
sčítání obyvatel České republiky. Součástí sčítacího formuláře je i nepovinná otázka na 
náboženské vyznání. Jako představitelé církve doporučujeme uvést příslušnost k Církvi 
adventistů sedmého dne. Respektujeme dobrovolnost rozhodnutí každého člena. Na 
druhou stranu vnímáme, že jde o určitou formu vyznání. Je to svědectví nás křesťanů, že 
jsme součástí společnosti jako ti, kteří sdílí víru v Ježíše Krista.  
Výsledná statistická data budou jistě užitečná nejen pro státní správu, sociology a 
religionisty, ale i pro nás jako církev. Po vložení do systému se všechny údaje 
anonymizují. Proto není důvod k obavám ze zneužití informací.  
Jsme vděčni za to, že se vaše víra projevuje v každodenním životě a že spolu s 
apoštolem Pavlem můžeme vyznat: „Víme, komu jsme uvěřili.“  
S přáním Božího požehnání  
Mikuláš Pavlík, Vít Vurst, David Čančík, Jiří Komárek  

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 3. 4. - 9. 4. SLAVÍ NAROZENINY 
4. 4. Eduard Forejt  
9. 4. Andělka Novikava 

Přidáváme biblický text: (1. Jan 4,16) 
"Také my jsme poznali lásku, kterou Bůh má k nám, a věříme v ni. Bůh je láska, a kdo 
zůstává v lásce, v Bohu zůstává a Bůh v něm." 
  


