
Zpravodaj sboru Církve adventistů sedmého dne 

17. dubna 2021

PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY  

SOBOTNÍ ŠKOLA OD 10:00 HOD. 

1. SKYPE  - UČITEL BR. ŠIMON DOLEŽAL 

Připojení ZDE: 

2. TEAMS  - UČITEL BR. JAROSLAV HEJRA 

Připojení ZDE: 

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

KÁZÁNÍ - BR. JOZEF BAJUSZ 

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 - 41. KAPITOLA  

STRAKAPOUD NOSÍ RADOST 
Milé sestry, milí bratři, milí přátelé, milí Bethanští! 

Ne, že bych vám to přála, ale předpokládám, že i vy znáte ty dny, kdy se jakoby 
nic nedaří a čím více toho děláte, tím více povinností a práce přibývá, nálada je 
na bodu mrazu, stejně jako to podivné jarní nejarní počasí za okny. Už přes rok 
různá omezení, ta hodina „ztracená” při změně na letní čas stále někde chybí, do 
toho jarní únava či co to všechno je… 

Takový byl i jeden z mých dnů předminulý týden. Neúspěšně se snažím při 
neubývajících domácích pracích potlačovat svou rozmrzelost, ráda bych už 
konečně vyrazila někam do přírody, jenže není kdy - když najednou na mě volá 
manžel, abych se šla podívat z okna na smrk před naším domem, že je tam 
nějaký ptáček s červenou čepičkou a vypadá jako strakapoud, jen je mnohem 
menší. (K mým nejmilejším činnostem totiž patří pozorování opeřenců a učení se 
je rozpoznávat podle vzhledu i podle hlasu.) Rozmrzele se ptám, jestli to 
náhodou nebyl stehlík nebo ještě hloupěji, jestli nemyslí červenku… A že prý ne, 
jenže mezitím ta ornitologická záhada zmizela vyhnána protivnou strakou a moje 
nálada je ještě o stupínek níž. 

Ale za chvilku manžel volá: pojď honem, je tu zase! a já poprvé v životě krásně 
přímo z okna pozoruju roztomilého strakapouda malého! Je o dost vzácnější než 
běžný strakapoud velký a celé dlouhé minuty poskakuje po holé větvi smrku a 
vyzobává hmyz. Najednou je moje rozmrzelost ta tam a mění se ve vděčnost. 
Vděčnost, že jarní příroda, na kterou jsem se dlouho těšila a do které mi kvůli 
omezením a mnoha povinnostem byl odepřen přístup, přišla za mnou. Bůh mi 
prostě poslal dárek. Druhý den při cestě na návštěvu vidím u Botiče po kmeni 
stromu poskakovat šoupálka (jestli dlouhoprstého nebo krátkoprstého, to fakt 
nevím), o kousek dál roste zvláštní podbílek šupinatý, je slyšet křik datla, zpěv 
sýkorek, červenky, zvonka zeleného a dalších a mně zní v hlavě chvalozpěv 
apoštola Jana týkající se Ježíše: „Z jeho plnosti jsme byli obdarováni my všichni 
milostí za milostí.” (J 1,16) A pak dál Davidův žalm: „Blaze vyvoleným, které zveš, 
aby stanuli na tvých nádvořích! Dobrotou tvého domu se sytíme ve chrámu tvé 
svatosti. Svými divy nám právo zjednáváš, Bože našeho spasení. Jsi přece nadějí 
všech končin světa i moří dalekých! … svými zázraky ohromuješ celý svět, od 
východu k západu jásot působíš!” (Ž 66,5.6.9)  

Zkusme se kolem sebe dívat a dávat Bohu příležitost nás obdarovat tím, co 
(nebo koho) třeba míjíme bez povšimnutí a co nám může udělat radost. Může se 
stát, že pak budeme o Boží dárky a pozdravy přímo zakopávat. 

Požehnanou sobotu, požehnaný týden a vše dobré srdečně přeje 
Soňa Sílová, vaše kazatelka 



…POKRAČUJE STŘEDEČNÍ MODLITEBNÍ SETKÁNÍ – 
ALE NA JINÉM LINKU!! 
Naši milí bethanští, potěšeni pozitivní zkušeností našich on – line skupinek 
z  velikonočního modlitebního týdne, chceme pokračovat v  našich on – line 
MODLITEBNÍCH SETKÁNÍCH –  sejdeme se tedy opět ve středu 21.4. jako vždy 
od 20.hod.  

POZOR POZOR, mění se nám odkaz: meet.google.com/iee-pxjx-pwx – máme 
nový link, protože mám mnohdy ve středu jiné povinnosti, tak bude do budoucna  
propojovat br. Vítek Horák a my se budeme se sestrou Soňou a jinými střídat 
s úvodem z Písma. 

Věříme, že nejen pro nás je takové setkání přes týden darem, těšíme se na Vás! 

Přejeme Vám všem osobní jistotu, že jste každý sám i s  Vašimi nejmilejšími 
v Božích laskavých rukách, těšíme na „slyšenou“ a na společnou „zamodlenou“ - 
srdečně Vaši kazatelé Soňa a Vašek. 

DALŠÍ SBOROVÉ ON-LINE SETKÁNÍ  

DNEŠNÍ 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 Reném Metzem s manželkou. Metzovi žijí už 
řadu let v USA, tak se budeme těšit nejen na jejich vzpomínky na nás, na Bethany, 
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 tomto 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
http://meet.google.com/iee-pxjx-pwx%22%20%5Ct%20%22_blank


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 17. 4. - 23. 4. SLAVÍ NAROZENINY 
18. 4. Ivo Řehák 
19. 4. Andrea Sokolová a Kateřina Martínková 
20. 4. Jonathan Skrla 

Přidáváme biblický text: (Efeszkým 1, 2-4) 
“Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista. Pochválen buď Bůh 
a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás v Kristu obdařil vším duchovním 
požehnáním nebeských darů; v něm nás již před stvořením světa vyvolil, abychom 
byli svatí a bez poskvrny před jeho tváří.“ 


