
Zpravodaj sboru Církve adventistů sedmého dne     

25. dubna 2020

PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY - BETHANY 
ONLINE MOŽNOST PŘIPOJENÍ 

SOBOTNÍ ŠKOLA OD 10:00 HOD. 

1. SKYPE  - UČITEL BR. MICHAL STARÝ 

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

2. EZTALKS - UČITEL BR. LUDĚK VESELÝ 

Software ke stažení na: www.eztalks.cz 
ID: 78693754  - číslo pro připojení na sobotní školu 

KÁZÁNÍ  OD 11:30 HOD. 

S. MARTINA ŠPINKOVÁ - “CO JE SKUTEČNÁ KRIZE” 

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 25. 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. Od 
10.30 je připraven program pro děti s písničkou Pavla Kantora a v 11h začne 
bohoslužba ze sboru Povážská Bystrica s kázáním br. Martina Homišina 
(kazatel sboru Topoľčany)

https://join.skype.com/aca12D9WzehC
http://www.eztalks.cz
http://www.spolecenskecentrum.cz
https://www.youtube.com/channel/UCQpLiLvsPxab76KcHAOg8-g
https://www.youtube.com/watch?v=pk0NMPfZi5o&feature=youtu.be
https://join.skype.com/aca12D9WzehC
http://www.eztalks.cz
http://www.spolecenskecentrum.cz
https://www.youtube.com/channel/UCQpLiLvsPxab76KcHAOg8-g
https://www.youtube.com/watch?v=pk0NMPfZi5o&feature=youtu.be


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 25.4. - 1.5. SLAVÍ NAROZENINY 

28.4. Adéla Sedláková a Diana Sáva Mlynarčík 
29.4. Jindřich Dohnal a Vít Vurst 
  1.5. Vasylyna Pomietlová a Vilém Voňka 

Přidáváme biblický text: 

Blaze tomu, kdo má ku pomoci Boha Jákobova, kdo s nadějí vzhlíží k 
Hospodinu, svému Bohu, jenž učinil nebesa i zemi s mořem a vším, co k nim 
patří, jenž navěky zachovává věrnost. (Žalm 146, 5.6) 

ČÍSLO SBOROVÉHO ÚČTU 
FIO BANKA -  2801455127 / 2010 



VÝZVA K PROHLOUBENÍ BIBLICKÉ NADĚJE 
Na sociálních sítích a v  médiích se v  době celosvětové pandemie objevují ve 
zvýšené míře články, příspěvky a videa, která prezentují různé názory a učení, a 
přitom nejsou v  souladu s biblickým svědectvím. Jedná se především o téma 
druhého příchodu Ježíše Krista nebo spekulace kolem možných příčin pandemie. 
Obvykle přinášejí lživé informace, nebo konspirační teorie, které nejsou založené na 
ověřených faktech. Ve snaze upoutat na sebe pozornost se snaží různí řečníci a 
autoři článků zneužít současnou celosvětovou krizi vyvolanou koronavirem pro 
prosazování svých bludných názorů. 

Jako adventisté sedmého dne vyznáváme, že pouze Písmo je výhradním 
autoritativním základem našeho učení a naší náboženské zkušenosti. Daný postoj 
je mimořádně důležitý i s pohledem na  dobu konce. V  této souvislosti Ellen G. 
Whiteová napsala, že Bůh bude mít „na zemi lid, který Bibli přijal jako jediné měřítko 
každého učení a jako základ všech reforem“. (GC 595, VDV 386) 

Toto čtvrtletí se v  úkolech Sobotní školy zabýváme otázkou „Jak lépe porozumět 
Bibli“. Jedině Boží slovo je „neomylným zjevením Boží vůle a měřítkem charakteru, 
zkušebním kamenem zkušeností, autoritativním základem učení a spolehlivým 
záznamem Božích činů v dějinách“. (Adventisté sedmého dne věří…, Advent –Orion, 
Praha 1999, str. 22). 

Je velikou předností, že se můžeme v současnosti ještě více zaměřit na objevování 
principů studia Božího slova. Pod působením Božího Ducha máme příležitost 
porozumět i přijmout poselství Písma do svého života, které vede především 
k lásce, obětavosti a službě.  Tím vytváříme přirozenou hráz proti lživým učitelům, 
před kterými již v minulosti varoval apoštol Petr ve svém dopise: „Ale vy milovaní, 
protože to víte předem, střezte se, abyste nebyli oklamáni svodem těch 
neodpovědních lidí a neodpadli od vlastního pevného základu. Kéž rostete v milosti 
a v poznání našeho Pána a Spasitele Ježíše Krista. Jemu buď sláva nyní a až do 
dne věčnosti.“ (2 Pt 3,17.18) 

Vyzýváme proto členy církve, aby se nenechali zmást různými spekulativními a 
falešnými výklady současné pandemické situace. Nepodílejme se na šíření a 
propagaci lživých informací a polopravd. Oficiální církevní média a publikace 
poskytují dostatek kvalitních příspěvků a psaného či obrazového materiálu na 
orientaci v  dnešní době. Otevírejme Bibli jako základ naší naděje a inspirujme se 
Ježíšovým příkladem služby a lásky.  

Mikuláš Pavlík (předseda ČSU), Marek Škrla (Hospodář ČSU), Peter Čík (Tajemník 
ČSU), Daniel Dobeš (Předseda MSS), Vít Vurst (Předseda ČS), František Kolesár 
(Předseda SZ)
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