
Zpravodaj sboru Církve adventistů sedmého dne 

10. dubna 2021

PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY  

SOBOTNÍ ŠKOLA OD 10:00 HOD. 

1. SKYPE  - UČITEL BR. JAKUB PAVLÁN 

Připojení ZDE: 

2. TEAMS  - UČITELKA S. ILONA SEMRÁDOVÁ 

Připojení ZDE: 

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

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


KAZATELSKÁ EPIŠTOLA 

ŘEKNĚTE NĚCO KONKRÉTNÍHO, PANE FARÁŘI… 
Když jsem začal psát KAZATELSKÉ EPIŠTOLY, nechtěl jsem, aby to bylo apriori 
druhé či kolikáté kázání ve Zpravodaji, ale spíše takový malý postřeh z  mého 
života, který se dotýká nejen mě osobně, ale i mé služby, či toho, co společně 
jako sbor děláme či prožíváme. Jsem vděčný že na podobnou „vlnu“ přistoupila i 
má milá kolegyně sestra Soňa. 

Je mi darem od Hospodina, že chodím do jednoho pražského domova důchodců 
sloužit bohoslužby slova. V místní velmi hezky zařízené kapli prožiji vždy nějaký 
pro mě inspirativní okamžik, na který pak musím dlouho myslet. 

Vše začíná tím, že se dostaví nejdříve pár seniorů, někdy sami „po svých“, někdy 
za pomoci pojízdných chodítek. Následně pečovatelky, jejichž nelehké práce si 
velmi vážím, svezou na invalidních vozíčcích zbytek klientů, kteří si také přejí 
dorazit na bohoslužbu. Zpoza kazatelny je to pro mě vždy fascinující pohled na 
skupinu těch, kteří toužili dorazit – někteří jsou zřetelně u konce své životní cesty, 
někteří odevzdaní, někdy až nepřítomní, někteří v  pozdním věku, s  očividně 
unavenou tělesnou schránkou, ale s mimořádně živou jiskrou v oku.  

Protože se střídám s  římskokatolickým kolegou, snažím se přizpůsobit formu 
bohoslužby tomu, na co jsou klienti zvyklí – tzn. beru si talár (jako na naší 
poslední bohoslužbu 12), začínáme zapálením svíčky (protože Ježíš je Světlem 
světa), následuje vyznání Créda, pokračuji čtením Písma, kázáním a končíme 
společnou modlitbou Pána a požehnáním na cestu… Obvyklý pořad bohoslužby 
byl i dnes, text i kázání bylo na téma VZKŘÍŠENÍ z 1. Kor 15.kap. (promýšleli jsme 
společně při modlitební chvíli v neděli ráno).  

Po skončení si se mnou chtějí většinou účastníci bohoslužby aspoň krátce 
pohovořit, tak se většinou ještě notnou chvilku zdržím… Dnes se ale stalo něco 
zvláštního – když skončila bohoslužba a pohovořil jsem s  pár klienty před tím 
než odešli, poprosila mě pečovatelka, jestli bych mohl zajít za jednou paní na 
vozíčku, která na mě čekala u vchodu do kaple, a jež bych jinak asi přehlédl.  

Sedl jsem si k paní, která měla takové zvláštně živé oči a čekal jsem, co má paní 
na srdci. Paní se mi dlouze dívala do očí a pak mi říká: „Pane faráři, mluvíte jako 
kniha, bylo to všechno moc hezké, co jste říkal a děkuji Vám za to“. Očividně jsem 
cítil, že to ale není hlavní obsah sdělení, který pro mě má a že sbírá odvahu mi to 
sdělit. Pak následovala sada omluv, že mě zdržuje, a že neví, jestli mi to může 
říct…  Po mém ubezpečení že mě zajímá, co má tak moc na srdci, že se jí 
chtělo 



tak poměrně dlouho na mě čekat, opět dlouho mlčela, dívala se mi upřeně do očí, 
a pak říká: “Pane faráři, byla to moc hezká slova, ale působí to na mě jako svaté 
fráze a svaté divadlo –  mně tam schází něco konkrétního, co s tím evangeliem, 
jak vy říkáte mám dělat, co to pro mě prakticky znamená“. No a teď jsem zase 
zalapal po dechu já… Vlastně to byla taková poctivá ozvěna dvou míst Písma, 
která dobře známe ze  Sk 16,30. a 22,10., kdy tato otázka sleduje praktický 
důsledek poselství evangelia v  mém životě, aby to nebyly jen svaté „třesky 
plesky…“. Paní hledala, kde by bylo její místo a jak by mohla být užitečná a 
potěšit, povznést její spolubydlící v domově, když se zdá, že může tak málo. Po 
velmi „plnotučném“ upřímném delším rozhovoru jsme přišli na to, že paní má 
moc ráda poezii a že se pokusí dát nabídku společného čtení básní do kroužku 
poezie + jsme domluveni, že na každé příští bohoslužbě, kterou budu u nich 
v  domově důchodců sloužit, bude mít připravenou k  recitaci nějakou 
z křesťanských básní z knihy „Modlitby žáby“. Po našem srdečném rozloučení ve 
mně zůstává povzbuzení ze setkání s poctivým člověkem, který nechce vést jen 
svaté „řeči“, ale snaží se – byť v  omezených možnostech své nelehké životní 
situace – najít „ventil“ své křesťanské lásky. 

Jako už mnohokrát jsem opět dnes více dostal než daroval. Studium Písma a 
diskuze v  sobotní škole mají v  našem životě nezastupitelné místo a velký 
význam – ale pouze tehdy, když mají dobrou převodovku na náš praktický život, 
kde TADY A TEĎ SLOUŽÍM SVÉMU PÁNU, protože to chápu jako svůj úkol. Kéž by 
mi Duch svatý ještě mnohokrát připomněl v mém životě tento vzácný rozhovor. 
Díky za taková životodárná setkání i otázky… 

Váš vděčný kazatel Vašek Vondrášek  



ZPRÁVA O KŘTU V BETHANY  
Milí Bethanští, 

i za současných zvláštních a všelijak ztížených podmínek Bůh miluje a hledá 
každého člověka a lidé zase hledají Boha. A když se tato hledání protnou a 
člověk se potká s Bohem, tak se rodí vztah, jehož viditelným vyjádřením je křest. 

V pátek 2.4.2021 v 18:00 jsme se v Bethany sešli podle platných nařízení jen ve 
skromném počtu, ale prožili jsme krásnou a požehnanou bohoslužbu křtu 
Zdenky Rauchové a Brahima Abbouriga. Oba jsou už nějaký čas součástí 
bethanského sboru, a i když v posledním roce jsme se k bohoslužbám sešli jen 
několikrát, tak Zdenka s Brahimem pokračovali při osobních nebo online 
setkáních v rozhovorech nad Biblí a také v přípravě na manželství. 

Za doprovodu nádherných písní v podání Žanetky Teaotea a Vendulky 
Imramovské, modliteb Luďka Svrčka a Ilonky Semrádové, oslovení z Matoušova 
evangelia 28,18-20 Soni Sílové a po vyslechnutí svědectví a vyznání víry obou 
křtěnců byli Zdenka a Brahim pokřtěni bratrem Pavlem Šimkem. 

Za náš sbor, za Zdenku a Brahima i za sebe osobně bych chtěla poděkovat 
především Bohu za krásnou příležitost umocněnou velkopáteční vzpomínkou na 
oběť Pána Ježíše Krista. A také všem, kteří se podíleli na přípravě a průběhu 
bohoslužby křtu - kromě výše zmíněných jmenovitě členům Výboru sboru 
Bethany a Jakubovi Pavlánovi. Prosím o modlitby a podporu pro naše 
novokřtěnce a těšíme se na brzké shledání nás všech v Bethany. 

Amen, amen, pravím vám, kdo slyší mé slovo a věří tomu, který mě poslal, má 
život věčný a nepodléhá soudu, ale přešel již ze smrti do života. (J 5,24). 

Soňa Sílová  





STŘEDEČNÍ MODLITEBNÍ SETKÁNÍ OPĚT OD 20.HOD. 
Naši milí bethanští, s  vděčností vzpomínáme na společná předvelikonoční a 
velikonoční on – line MODLITEBNÍCH SETKÁNÍCH –  sejdeme se tedy opět ve 
středu 14.dubna 2021.  od 20.hod. Odkaz platí stále stejný: 
Nikoho nenutíme, ale na všechny, kteří se společně touží modlit, se těšíme. Doba 
je složitá, proto se potřebujeme semknout právě v modlitbách… 
Přejeme Vám všem osobní jistotu, že jste v rukách Nejvyššího – v dobrém i ve 
zlém…   

Srdečně Vaši kazatelé Soňa a Vašek. 

DALŠÍ SBOROVÉ ON-LINE SETKÁNÍ  

PŘÍŠTÍ SOBOTU 17.DUBNA 2021 OD 13:00 S  RENÉ 
METZEM S MANŽELKOU 
Naši milí sourozenci sboru Bethany, uvědomujeme si jako výbor sboru – a určitě 
nám dobře rozumíte – že NIC nenahradí naše 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 PŘÍŠTÍ sobotu 
17.dubna. odpoledne od 13 hod. s  Vám všem dobře známým Reném Metzem 
s manželkou. Metzovi žijí už řadu let v USA, tak se budeme těšit nejen na jejich 
vzpomínky na nás, ale i na to, jak prožívají současnou pandemickou situaci 
v  jejich státě a v  tamních sborech. Bude samozřejmě prostor pro vaše dotazy… 
Budeme se těšit na viděnou na našem linku: 

 h#ps://meet.google.com/hpt-w2z-cib  

Za Výbor sboru Bethany Soňa Sílová a  Vašek Vondrášek 

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 10. 4. - 16. 4. SLAVÍ NAROZENINY 
11. 4. Adam Kubečka  
12. 4. Emmanuel Obeng Yeboah 
14. 4. Ludmila Kolouchová a Žaneta Teaotea 

Přidáváme biblický text: (Efeszkým 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. 


