
Zpravodaj sboru Církve adventistů sedmého dne 

1. května 2021

PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY  

SOBOTNÍ ŠKOLA OD 10:00 HOD. 

1. SKYPE  - UČITELKA S. ALŽBĚTA STARÁ 

Připojení ZDE: 

2. TEAMS  - UČITELKA S. MARTINA ŠPINKOVÁ 

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 - 43. KAPITOLA 

NEJEN JARO SI DÁVÁ NAČAS 
Milé sestry, milí bratři, milí přátelé, 

když jsem už před několika týdny reagovala na povzdech jedné mé kamarádky, 
že jaro ne a ne přijít, napůl v legraci jsem jí odpověděla, že to je kvůli mně. Velkou 
část března jsme s rodinou strávili v karanténě a ještě delší dobu byl vyhlášen 
zákaz pohybu mezi okresy, což nejpřísněji dolehlo na nás, obyvatele Prahy. 
Prostě jsme po několik týdnů nemohli vyrazit na milovaná místa a i jinam do 
přírody to šlo také jen omezeně. A přitom je pro mě jaro nejkrásnějším časem, 
který mi poskytuje doping v podobě nadšení z pozorování “kytiček” a ptactva. 

A tak já, notoricky a umíněně pozitivní jsem si řekla, že mi Pán Bůh s jarem čeká, 
abych si ho mohla trochu užít.  

Moje maminka tento týden zasela na záhonky letničky a čeká na déšť. Předtím 
zase dlouho čekala, až trochu oschne, aby bylo možné zahájit zahrádkářské 
práce. Jak známo, agrotechnické lhůty a počasí si jedou svoje a neberou na sebe 
ohled. 

Jako sborové společenství jsme dlouho čekali, kdy se už konečně rozvolní 
protiepidemická opatření a my se budeme moci zase sejít k bohoslužbám a 
jiným setkáním tváří v tvář a ne jen prostřednictvím techniky. Počty nakažených 
klesají, ale opatrnost je stále na místě. A tak jsme si už několikrát říkali: už je to 
na spadnutí, už za týden to půjde…, ale zase se muselo to, na co jsme se těšili, 
odložit 

Máme velkou radost, že je nám už umožněno otevřít prostory našeho sboru, ale 
stále za mnoha omezujících podmínek. A těšíme se na čas, až i ta zbývající 
opatření budeme moci odložit nejen díky oficiálnímu vyhlášení uvolnění, ale také 
že nám to umožní naše svědomí a vědomí zodpovědnosti vůči druhým. 

Zkrátka a dobře, stále na něco zvlášť ten poslední rok čekáme a jediná možnost 
je: obrnit se trpělivostí. 

Koneckonců, my jako adventisté máme přece s čekáním bohaté zkušenosti. I 
Písmo nás k trpělivosti vyzývá: 

Jak 5:7: "Buďte tedy trpěliví, bratří, až do příchodu Páně. Pohleďte, jak rolník čeká 
trpělivě na drahocennou úrodu země, dokud se nedočká podzimního i jarního 
deště.” 

Mnoho trpělivosti, radosti, požehnaný sobotní čas i celý týden - to vám přeje a na 
brzké osobní shledání se těší 

Soňa Sílová, vaše kazatelka 



ZNOVU OTEVÍRÁME SBOR OD 8.KVĚTNA !!! 
Na základě doporučení Rady starších Bethany projednal a odsouhlasil Výbor 
sboru Bethany ZNOVUotevření našeho sboru, a to od 8. května 2021, kdy zde 
proběhne první bohoslužba po delší době. 

Všichni víte, jak pomalu ustupuje pandemie z naší společnosti, proto každý sám 
osobně musí zvážit, jestli se zúčastní našich bohoslužeb. Toho, kdo se rozhodne 
příští sobotu přijít, budeme žádat o respektování státem (zatím) nastavených 
pravidel, tzn. každý (vyjma toho, kdo bude hovořit ze stupínku) musí mít 
respirátor minimálně třídy FFP2, budeme si u vstupu desinfikovat ruce, je potřeba 
dodržovat rozestupy 2 metry (pokud nepatříte do jedné rodiny). Obecná nařízení 
nám zakazují jakýkoliv tělesný kontakt (podávání rukou, objímání atd.). Bližší 
aktuální informace můžeme najít na portálu https://covid.gov.cz/situace/cirkve-
nabozenstvi/bohosluzby-nabozenska-shromazdeni . Zpěv „pod rouškou“ v sále 
není zakázán, na stupínku je možné zpívat bez roušky. 

Naše setkání by začalo klasicky, jak jsme zvyklí od 10 hod. společnou sobotní 
školou, ale v  jedné třídě v  ČJ v  sále (vedení ze stupínku jedním učitelem) + 
v bočním sále by byla sobotní škola v AJ.  

Uvědomujeme si, že to nejsou ideální podmínky a všichni si velmi přejeme, 
abychom se co nejdříve vrátili k běžnému normálu našeho scházení. Na druhou 
stranu jsme vděční alespoň za takovouto možnost. 

S přáním Božího pokoje a ochrany za VS Bethany vaši kazatelé  

AKTUÁLNĚ Z NAKLADATELSTVÍ ADVENT-ORION 
Téma dubnového čísla časopisu Advent je Křesťan a konspirační teorie. Tato 
příloha obsahuje stručný, ale velmi výstižný článek od Michala Balcara, potom 
pohled lékaře Ondřeje Fischera a nakonec překlad zamyšlení Být nad věcí, Jak se 
vyhnout léčce falešných teorií – z časopisu Adventist Review. Ve všech článcích 
se objevuje velmi praktický pohled do křesťanské praxe – proto si zaslouží 
pozornost. V nové rubrice Letem adventistickým světem si povšimněte zprávy o 
tom, že naše církev vydala druhou verzi biblické počítačové hry (Heroes 2) – pro 
českou verzi se hledají dobrovolníci překladatelé. Potěší i zpráva o tom, že 
adventisté přeložili Nový zákon do gruzínské gagauzštiny, a další zajímavosti. 
Nelze zapomenout na zajímavá zamyšlení Bohumila Kerna (Pandémia 
osamelosti) a na kázání Martina Žůrka s názvem (Ve jménu Belzebula).  

Autorská dvojice Michaela Hrachovcová a ilustrátorka Alice Danielovská je 
našim mladým čtenářům dobře známa z knih Kocourek se vrací a Zrzečka pod 
hvězdami. Nová kniha Hnědáček a nalezená podkova tak trochu navazuje na 
vyprávění o veverce. 

https://covid.gov.cz/situace/cirkve-nabozenstvi/bohosluzby-nabozenska-shromazdeni
https://covid.gov.cz/situace/cirkve-nabozenstvi/bohosluzby-nabozenska-shromazdeni
https://covid.gov.cz/situace/cirkve-nabozenstvi/bohosluzby-nabozenska-shromazdeni


…POKRAČUJE STŘEDEČNÍ MODLITEBNÍ SETKÁNÍ – 
Naši milí bethanští, pokračujeme v našich on – line MODLITEBNÍCH SETKÁNÍCH 
–  sejdeme se tedy opět ve středu 5.5. 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 TUTO 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 

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 1. 5. - 7. 5. SLAVÍ NAROZENINY 
1. 5. Vilém Voňka 
2. 5. Anna Voňková 

Přidáváme biblický text: (Efezským 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.“ 
  


