
Zpravodaj sboru Církve adventistů sedmého dne     

18. dubna 2020

PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY - BETHANY 
ONLINE MOŽNOST PŘIPOJENÍ 

SOBOTNÍ ŠKOLA OD 10:00 HOD. 

1. SKYPE  - UČITEL BR. JIŘÍ STEJSKAL 

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

2. EZTALK - UČITEL BR. LUDĚK VESELÝ 

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

KÁZÁNÍ  OD 11:30 HOD. 

BR. PAVEL ŠIMEK - “PROŽÍVÁME STRACH” 

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

VYSÍLÁNÍ BOHOSLUŽBY NA HOPE TV: 
V sobotu 18. dubna Internetová televize HopeTV pokračuje ve společném 
trávení soboty na Youtube a Facebooku. 

Vysílání začíná 9.15 pořadem Bible pro dnešek a bude pokračovat on-line 
sobotní školou s vedoucím Oddělení sobotní školy Oldřichem Svobodou a 
studentem ATI Filipem Fürstem. Od 10.30 hod. jsme připravili program pro 
děti s písničkou Jindry Černohorského a od 11 hod. začne bohoslužba ze 
sboru Povážská Bystrica s kázáním br. Stanislava Bielika.
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KORONA ÚČET 
Pro účely pomoci postiženým v souvislosti s koronavirem, dává sbor k dispozici 
účet: 2300973938 / 2010. Jedna polovina výtěžku, bude použita na podporu 
našim členům, druhá polovina výtěžku bude poukázána na organizaci ADRA 
Česká republika. 

Sborový účet na běžné příspěvky a dary je nezměněn a je uveden pod touto 
zprávou. 

VYSÍLÁNÍ V PRACOVNÍM TÝDNU KAŽDÝ VEČER VE 20 HOD. 
Každý pracovní den večer ve 20 hodin, si zvou kazatelé z Prahy a 
Středočeského okrsku své hosty, aby si s nimi povídali o jejich víře a modlili se. 
Můžete se připojit buď přes bohosluzbyonline.cz nebo na youtube. 

BLAHOPŘEJEME TĚM, KTEŘÍ  
OD 18.4. - 24.4. SLAVÍ NAROZENINY 

18.4. Ivo Řehák 
19.4. Andrea Adamusová a Kateřina Martínková 
20.4. Jonathan Skrla 

Přidáváme biblický text: 

Hospodin tě chrání ode všeho zlého, on chrání tvůj život. Hospodin bude chránit 
tvé vycházení a vcházení nyní i navěky. (Žalm 121, 7.8) 
  

ČÍSLO SBOROVÉHO ÚČTU 
FIO BANKA -  2801455127 / 2010 



ADRA DOBROVOLNÍCI PŘINÁŠEJÍ NEJEN NÁKUPY, ALE I 
RADOST 
I díky vám, našim bratrům a sestrám, se podařilo vybrat na pomoc potřebným 
lidem v rámci veřejné sbírky COVID-19 již přes 1 000 000 Kč! Všem dárcům 
a  dárkyním velmi děkujeme. Naši dobrovolníci a  dobrovolnice stále doručují 
nákupy, roušky či léky seniorům a  dalším osamělým lidem v  izolaci. Jak to 
vnímají samotní příjemci pomoci? Přečtěte si jejich srdečné vzkazy: 

„Moc Vám děkuji za zprostředkování pomoci při nákupech a hlavně vřelé díky 
dobrovolnici za její ochotný, bezprostřední a  hlavně milý postoj při donášce 
nákupu. Věřte, to vše se dá poznat i přes telefon…“ (sms pro DC Havířov) 

„Dobrý den, jen jsem Vám chtěl poděkovat za nákup a  roušku, kterou jste mi 
k tomu poslali. Děláte to dobře!“ (telefonát do DC Praha) 

„Dobrý den, dnes jsme od vás dostali do Domova důchodců v  Domažlicích 
roušky. Jsme vám nesmírně vděční.“ (FB vzkaz pro DC Klatovy) 

„Dobrý den, nedávno jsem Vás požádala o pomoc jedné paní s občasnou 
pomocí s nákupem, léky apod. Chtěla jsem Vám poděkovat, služba opravdu 
funguje. Paní, která zajišťuje pomoc, je neuvěřitelně milá a hlavně pozitivní. Toto 
si myslím starší generace potřebuje, povzbudit, třeba jen dobrou náladou a 
hlavně mít pocit, že se na ně pamatuje. Tyto informace mám přímo od paní, pro 
kterou jsem pomoc žádala. Ještě jednou děkuji a přeji Vám hodně sil do 
následujících dní.“ (email do DC Znojmo) 

„Týme Dobrovolnického centra ADRA, upřímně děkujeme, že jste nám tuto 
nelehkou dobu usnadnili ušitím roušek pro personál prostřednictvím vaší 
dobrovolnice paní Becíkové. Posíláme objetí, sílu do dalších dní.“ (zpráva pro 
DC Ostrava) 

Tyto krásné vzkazy dávají organizátorům i dobrovolníkům energii a chuť 
pokračovat dál! Na ADRA COVID-19 sbírce a pomoci potřebným lidem se 
můžete podílet přímo přes https://www.darujme.cz/projekt/1480 nebo 
převodem na číslo účtu ADRA 66888866/0300, variabilní symbol 111. 

Děkujeme všem našim sestrám a bratrům z Bethany za jejich osobní praktické 
či finanční zapojení do pomoci konkrétním lidem. 

WWW.SPOLECENSKECENTRUM.CZ
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