
Zpravodaj sboru Církve adventistů sedmého dne 

24. dubna 2021

PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY  

SOBOTNÍ ŠKOLA OD 10:00 HOD. 

1. SKYPE  - UČITEL BR. DANIEL DVOŘÁK 

Připojení ZDE: 

2. TEAMS  - UČITEL BR. RICHARD KORBUT 

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


KAŽDÝ BLIŽNÍ JE „TROUBA“ 
Nedávno jsem byl u maminky na jihu, kde prožiji vždycky kus nebe v  laskavém 
přijetí a při plném talíři, aby mi maminka dopřála... Povídali jsme jako vždy 
dlouho do noci, popíjeli čaj za čajem a nakonec jsme si udělali kakao na dobré 
spaní...Nevím ani proč jsem polovinu obsahu hrnku nechal na ráno a šli jsme 
spokojeně spát. 

Jak je mým zvykem, ráno jsem se brzy probudil a šel si do kuchyně číst... Jak 
moc mi přišlo vhod nedopité kakao, které jsem si chtěl v mikrovlnce přihřát... Ale 
z  běžného rutinního úkonu zapnutí mikrovlnné trouby se stalo drama... Díky 
tomu, že maminka nevyhodí NIC, co by ještě tak trochu sloužilo, jsem starou 
mikrovlnku nebyl schopen rozhýbat... Měla sice polorozpadlý spínač, ze kterého 
trčel drátek, ale ať jsem točil s  čímkoliv, tahal za drátek jakýmkoliv směrem, 
bouchal na různá místa – mikrovlnka se maximálně rozsvítila a pak i cinkla, ale 
kakao jsem musel vypít studené… 

Když se maminka probudila, srdečně se mému rannímu dramatu zasmála, 
přesunula drátek z  vypínače o centimetr vedle, zatahala za něj při přesné 
konstelaci vypínačů a mikrovlnka hřála jak o život...  

Každý z  nás jsme vnitřně nějak „rozbití“ jako ta mikrovlnná trouba, a proto 
potřebujeme někdy speciální zacházení, abychom posloužili svému okolí... 
Někdy je to pořádná fuška „zapnout“ to dobré v  nás, pochopit, za jaký drátek 
našeho srdce a jakým směrem je potřeba „zatahat.“ Ale právě o tom je asi 
Ježíšova prosba na nás, abychom se „milovali tak jako on nás...“ (J 15,12.) . A tím 
jak zatím pořád ještě nekončí doba pandemie (i když snad už rozvolňujeme) a 
jsme spolu v  našich rodinách více než kdy jindy –  je to někdy opravdu DOST 
NÁROČNÉ – tak to nevzdávejme… Ježíš to s námi taky nevzdává… 

Váš „porouchaný“ bližní Vašek Vondrášek 



…POKRAČUJE STŘEDEČNÍ MODLITEBNÍ SETKÁNÍ – 
Naši milí bethanští, pokračujeme v našich on – line MODLITEBNÍCH SETKÁNÍCH 
–  sejdeme se tedy opět ve středu 28.4. jako vždy od 20.hod.  

meet.google.com/iee-pxjx-pwx  

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. 

SBOROVÉ ON-LINE SETKÁNÍ PŘÍŠTÍ SOBOTU  

1. KVĚTNA 2021 OD 13:00 SE SESTROU RENATOU 
BALCAROVOU, ZAKLADATELKOU VĚZEŇSKÉ 
DUCHOVENSKÉ PÉČE 
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 on-line setkání PŘÍŠTÍ sobotu 1. 
května odpoledne od 13 hod. s  Vám možná ne až tak dobře známou sestrou 
Renatou Balcarovou (členka sboru Praha Smíchov). Našeho hosta zveme mezi 
nás na základě mého osobního rozhovoru s milou sestrou, když mi vyprávěla o 
začátcích VDP (Vězeňská duchovenská péče) kdysi v  Brně, když byl v  tamní 
věznici jeden z  těch, který prošlapával cestu (tedy ve službě kaplana – tam i 
zpět) náš milý bratr Pavel Šimek. Budeme se těšit nejen na vyprávění o 
spolupráci s Pavlem, ale hlavně se dozvíme o zvláštních specificích této služby, 
jak těžce si v  začátcích prošlapávala cestu, budeme mluvit i o tom, jak tato 
služba vypadá v českých věznicích dnes, jaký má smysl a dlouhodobý efekt. 

Závěrem 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 Soňa Sílová a  Vašek Vondrášek 

http://meet.google.com/iee-pxjx-pwx%22%20%5Ct%20%22_blank
https://meet.google.com/hpt-wfjz-cib


DISKUZNÍ SETKÁNÍ ŽIVÝ VZTAH S BOHEM  

JAK JEJ BUDOVAT, ŽIVIT A PŘEDÁVAT POMOCÍ 
SDÍLEJÍCÍCH SKUPINEK  
které právě otázky budování živého vztahu s Bohem budou otevírat. Využijte 
možnost sledovat přímý přenos této diskuze, s možností pokládat jednotlivým 
hostům dotazy.  

Tuto sobotu 24. dubna od 14:00 hodin  
na online odkazu:  https://youtu.be/RQpE0kUB-5E  
Setkání je určeno pro všechny 
• kteří touží po živém vztahu s Bohem 
• kteří chtějí někam patřit, kteří chtějí prožívat inspirující mezilidské budující 

vztahy  
• kteří chtějí pomoci lidem, kteří se cítí sami, zraněně nebo nemilovaně, aby 

našli společenství, které je přijme a seznámí je s Bohem, který jim dá 
hodnotu  

Hosty setkání jsou:  
Matěj Louda Barbora Loudová Jaroslav Hejra Jan Slavíček Andrea Sabelová 
David Kogut  

Hosté budou hovořit 
• o principech fungujících skupinek 
• o svých vlastních zkušenostech z malých skupinek 
• o přínosu skupinek pro život sboru 
• o tom, jak se skupinkami začít a co je třeba se naučit - o roli modlitby ve 

skupince  

Hostitelem je  
Jan Libotovský vedoucí odd. evangelizace ČS a koordinátor misie při ČSU, který 
bude klást otázky  

Součástí přenosu bude také diskuze, do které budete moci vstoupit svými 
otázkami položenými prostřednictvím chatu nebo mailové adresy misie@casd.cz 
Celý program bude možné shlédnout na uvedeném odkazu i později ze záznamu.  

Velice vás zvu na sledování tohoto programu a těším se na vaše dotazy. 
Za odd. evangelizace ČSU CASD Honza Libotovský 





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 

V TÝDNU OD 24. 4. - 30. 4. NIKDO NESLAVÍ NAROZENINY 


