
Zpravodaj sboru Církve adventistů sedmého dne     

28. března 2020

PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 
ONLINE MOŽNOST PŘIPOJENÍ 

SOBOTNÍ ŠKOLA OD 10:00 HOD. 

1. SKYPE  - UČITEL BR. MIROSLAV STARÝ 

Odkaz na připojení: https://join.skype.com/aca12D9WzehC 

2. EZTALK - UČITEL BR. PAVEL ŠIMEK 

Software ke stažení na: www.eztalk.com 
ID: 78693754  - číslo pro připojení na sobotní školu 

KÁZÁNÍ  OD 11:30 HOD. 

• BR. PAVEL ŠIMEK - JEŽÍŠOVA POSELSTVÍ 

Najdete na stránkách našeho sboru  www.spolecenskecentrum.cz  
nebo na stránkách YouTube  
https://www.youtube.com/channel/UCQpLiLvsPxab76KcHAOg8-g 

VYSÍLÁNÍ BOHOSLUŽEBY NA HOPETV: 
V sobotu 28. března Internetová televize HopeTV pokračuje ve společném 
strávení soboty na Youtube a Facebooku. 

Vysílání začne již v 9:15 pořadem Bible pro dnešek a bude pokračovat 
interaktivní sobotní školou s vedoucím Oddělení sobotní školy Oldřichem 
Svobodou a kazatelem Tomášem Ondráčkem. Od 10:30 jsme připravili krátký 
program pro děti s písničkou Jindry Černohorského a od 10:45 se připojíme k 
přímému přenosu bohoslužby ze sboru Praha – Vinohrady, kde bude kázat br. 
Michal Balcar.
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INSPIRACE PRO NÁS: ŽENA “VELKÉ VÍRY A POSLUŠNOSTI” 
Meropi Gjika se během 2. sv. války seznámila s evangeliem na základě studia Bible 
s  albánským misionářem Danielem Lewisem. Po válce komunistická vláda vyhnala 
křesťanské církve ze země a mnohé křesťany uvěznila, včetně Lewise. Gjika mu do 
vězeňské cely posílala jídlo a oblečení. Albánie se pak chlubila, že je zemí se 100% 
ateismem. 

Čtyřicet šest let neměla kontakt s  žádnou adventistickou komunitou ani s  jinou 
křesťanskou církví. Čtyřicet šest let světila sobotu a pořádala si vlastní bohoslužbu 
zpěvem, modlitbou a čtením Písma. Čtyřicet šest let odkládala dary a desátek ze 
svého příjmu do velké krabice, kterou měla schovanou pod postelí.  

Kazatel Ray Dabrowski, adventistický kazatel, byl jeden z  prvních, kdo navštívil po 
pádu komunismu Albánii a setkal se s Meropi Gjikou. „Když jsem se s ní v roce 1991 
setkal, byl jsem zahlcen zářivou vírou, nadějí a láskou. Řekla mi: „Čtyřicet šest let mne 
provází tři sny – ten první, že budu pokřtěna, druhý, že dary a desátky jednoho dne 
předám Pánu Bohu, ten třetí, že v Tiraně bude postavena modlitebna, kde se budou 
scházet věřící a nebudou muset již světit sobotu v osamění.““ 

Třetího snu se Gjika nedožila. Zemřela v  97 letech v  roce 2001. Krásná církevní 
budova s prostornou modlitebnou byla slavnostně otevřena v roce 2017. 

Věřím, že s Boží milostí nebudeme muset čekat 46 let na znovuotevření modlitebny. I 
v této kratší době však můžeme být s radostí věrni a poslušni Bohu ve svěcení soboty 
i odkládání darů a především každodenního prožívání křesťanství ve vztahu s Pánem 
Ježíšem. 

br. Pavel Šimek 

DOPIS OD VÍTKA HORÁKA 
Milé sestry, milí bratři,
chtěl bych Vám nabídnout možnost sdílení nás všech, jak současnou nelehkou situaci 
zvládáme. Navrhuji, aby každý, kdo najde odvahu, čas a chce se o své zkušenosti 
s ostatními podělit, natočil  (třeba  na telefon) krátké video 5-10 min o tom, co on sám 
dělá, aby současnou situaci zvládl, nepropadl strachu, nebo dokonce panice.
Video bychom umístili na kanálu SC Bethany na YOUTUBE. Bude na to vytvořena 
speciální sekce. Videa by měla ostatní motivovat k tomu, jak pomoci potřebným, jak se 
uchránit proti nakažení a jak se na současnou situaci dívat optimisticky. A také vědět, 
že smrt bude již velmi brzy poražený nepřítel a že se můžeme dívat dál, než je jen naše 
dočasná realita.
Já s Vlastičkou hodláme natočit video o tom, jak Vlastička šije roušky pro Adru. Jaké 
postupy a materiály se jí osvědčily, aby za den ušila roušek co nejvíce.
Pavel by mohl vkládat videa s odkazy na texty Bible v souvislosti se současnou situací.
Máte-li někdo zájem, tak se mi, prosím, ozvěte. Seznámím Vás s postupem a zařídím 
potřebné. Děkuji tímto Richardu Korbutovi mladšímu za ochotu mi s touto akcí pomoci.



SOBOTNÍ DOPIS 
BR. JAKUB PAVLÁN  - LÉPE UŽ BYLO 
Ve světle posledních dnů, máme možnost zpomalit náš životní styl. Najednou máme 
spousty volného času, a mnozí z nás pochopili, že 24 hodin za den je opravdu dost. 
Obzvláště když máte doma děti. Vnímám to jako Boží požehnání, že nám v dnešní 
rychlé době, kdy se zdá, že má den jen 12 hodin a ne-li méně, dává Bůh pořádnou 
porci hodin navíc. Lidé jsou tak odsouzeni často k samotě, kde vám dělají společnost 
snad jen vlastní myšlenky. Proto také není divu, že se v tomto čase začínáme 
zamýšlet nad vlastním životem a nad tím, co je opravdu důležité. Každý k tomu 
přistupuje jinak. Nevěřící člověk se utápí v depresích a uvažuje nad koncem světa. 
Bude tím koncem právě vir, globální oteplování a nebo úplně něco jiného?. Pak je zde 
skupina věřících, kteří vidí za každým malým omezením jejich komfortu konec světa a 
následně poslední skupina věřících, která si uvědomuje, že Bůh nás zastavuje se 
zdviženým ukazováčkem. „Jakube, Zuzko, Michale, Marto, přemýšleli jste nad tím, co 
vám má nastalá situace říci? Není to možná proto, aby jste něco změnili?” 

Je velmi zajímavé, že když jsem jako mládežník před 10 lety v Ostravě dělal anketu, 
tak všichni lidé střední a starší generace shodli na tom, že "lépe už bylo". Jako věřící s 
tím mohu jen souhlasit. Bible totiž tuto myšlenku podporuje. Je trochu paradox, že 
lidé vidí sestupnou tendenci morálky, zvyšující se periodu přírodních katastrof a 
mnoho dalšího a přesto nejsou schopni přijmout fakt, že vládce tohoto světa, dobrým 
vládcem rozhodně není. Jsme obecně obklopení paradoxy doby. Nejvíc mi na mysl 
vyvstává fakt, že lidé obzvláště v naší zemí zastávají názor evoluce, kde platí, že 
silnější přežívá. Proč je tedy dnes tak velmi populární tolerance k homosexualitě, když 
právě evoluce tuto myšlenku doslova rozcupuje na kousky? Ve světě evoluce by 
homosexualita nepřežila 1. generaci díky neschopnosti reprodukce. 

Lidé v dnešní době hledají správný směr. Křesťanství je zklamalo, možná i díky nám 
samotným, a tak se stále více stává populárním astrologie, pověry, různá pochybná 
náboženství atd.. Není tedy naší povinností Božího lidu bojovat za našeho Boha? 
Vždyť je psáno - Marek 16.15: Potom jim řekl: „Jděte do celého světa a kažte 
evangelium všemu stvoření." V naší společnosti převládá strach, napětí a nepokoj. My 
jako věřící máme Boží pokoj. Je naší povinností jej předávat tam, kde chybí. Proto 
buďme tím světlem v dnešní temné době, protože je psáno v Matouši 5.16: „Tak ať 
vaše světlo září před lidmi, aby viděli vaše dobré skutky a vzdali slávu vašemu Otci v 
nebesích.“ Je to pro nás krásná příležitost, jak zlepšit pohled na Boha v naší 
společnosti. 

Možná bych se zpět vrátil k nadpisu článku. Ano, lépe už bylo. Jistě svět ještě čeká 
těžší situace než je domácí karanténa. Nemusí to být však zítra ani za rok, ale klidně i 
za mnoho let. My jako křesťané však hledíme vzhůru k nebesům. Proto nepropadejme 
malomyslnosti, ale plně se spolehněme na našeho milujícího Boha. 

Nechť Bůh rozhojní mezi Vámi pokoj.



FACEBOOKOVÁ VÝZVA NA PĚT DNÍ 
Malá výzva na 5 dní. Protože pohyb je důležitý, vyplaví se endorfiny a cítíme se 
v této nelehké situaci lépe. Tak tedy: 
Kdo každý den splní úkol (protože jsme věřící, kontrolovat Vás bude náš Pán) 

Od kdy do kdy?  

Od pondělí 30.3. do pátku 3.4. tj. na 5 dní. 

Co je úkolem? 

1. Přečíst každý den nahlas jakýkoliv Žalm z Bible. 
2. Každý den udělat 2 cviky: 

A) 25 dřepů 
B) 15 kliků (mohou se dělat i dámské kliky, s koleny na zemi) 

3. Zkusit si 5 denní částečný půst, kdy odstraníte ze svého jídelníčku jednu, 
dvě nebo všechny tři ze tří Ellen White nedoporučených potravin: cukr (bílý 
rafinovaný, včetně zákusků, sušenek a čokolád), maso (můžete maso 
sójové) a kávu (můžete cikorku nebo bezkofeinovou kávu).Takže je zcela 
na Vás, kolik z těchto potravin vyřadíte, podmínka je vyřadit aspoň jednu. 

4. Během 5 dnů výzvy si přečíst 2 kapitoly z knihy Ellen White Proroci a 
králové a to: 
A) kapitola číslo 12: Elijáš ztrácí víru 
B) kapitola číslo 39: Daniel v Babylónu 

Pokud knihu někdo nemá, bude ofoceno opět na Fb skupině naší Bethany, 

Co za to? 
1. Krásný zážitek nad čtením z Žalmů a z krásných kapitol knihy Ellen White. 
2. Fyzické posílení. 
3. Zjištění, jak na tom jsme s chutěmi. 
4. Odměnu pro vylosovaného vítěze či vítězku od našeho Honzíka s Janičkou 

Řehákových z jejich firmy parfemland.cz (jaké ceny byly věnovány 
zveřejníme na Fb skupině naší Bethany) a za přežité útrapy 
vysokoprocentní čokoládu Lindt. 

Kdyby bylo cokoliv nejasné nebo někdo nemá Facebook, tak můžete i přes 
telefon 724 599 568.   

http://parfemland.cz/
http://parfemland.cz/


WWW.SPOLECENSKECENTRUM.CZ

KONTAKTY 
• Pavel Šimek, kazatel, 731 113 252 - Studium Bible a příprava ke křtu 
• Ivo Řehák, starší sboru, 734 354 173 - Členství ve společenství sboru 

Bethany 
• Radomír Špinka, starší sboru, 737 077 482 
• Ilona Semrádová, vedoucí sboru, 606 823 780 
• Lenka Kalivodová, tajemnice, 603 503 037,  
• Eva Zrnová, diakonka, 732  380 116 
• 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 

BLAHOPŘEJEME TĚM, KTEŘÍ  
OD 28.3. - 6.4. SLAVÍ NAROZENINY 
30.3. Jan Řehák a Šimon Pavlán 
31.3. Ivana Eder a Miroslav Starý 
Přidáváme biblický text: 
Promlouval takto: „Požehnáno buď jméno Boží od věků až na věky. Jeho je 
moudrost i bohatýrská síla. On mění časy i doby, krále sesazuje, krále 
ustanovuje, dává moudrost moudrým, poznání těm, kdo mají rozum.        
(Daniel 2, 20.21) 

SBÍRKA 
Rádi bychom vás vyzvali, aby jste si dary, které pravidelně dáváte během 
sbírek si odkládali a v budoucnu, jak se opět rozjedou naše pravidelné 
bohoslužby, tak mohli tyto dary dát do sbírky.  
 
Pro účely pomoci sbor dává k dispozici možnost přispět na účet číslo: 
2300973938 / 2010. Tyto dary budou využité v budoucnu na podporu 
našich členů a pomoc skrze organizaci ADRA. 


