
Zpravodaj sboru Církve adventistů sedmého dne     

9. května 2020

PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY - BETHANY 
ONLINE MOŽNOST PŘIPOJENÍ 

SOBOTNÍ ŠKOLA OD 10:00 HOD. 

SKYPE  - UČITEL BR. MICHAL STARÝ 

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

KÁZÁNÍ  OD 11:30 HOD. 

BR. PAVEL EDER 

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 9. května Internetová televize HopeTV pokračuje ve společném 
trávení soboty na Youtube a Facebooku již sedmou sobotu. 

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 odvysíláme krátké video ke každoroční „Modlitbě pro Adru“ a také 
proběhne výzva ke společné sbírce. 
Nezapomeneme ani na děti s písničkou Pavla Kantora a animovaným 
příběhem. Následovat bude bohoslužba ze sboru Znojmo s kázáním br. Jana 
Dymáčka. 

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


BOHOSLUŽBY VE SKUPINKÁCH 
V pondělí 4. 5. výbor sboru jednal o možnostech opětovného scházení k 
bohoslužbám. I když začíná být možné setkání do 100 lidí, opatření jsou natolik 
specifická a jejich splnění velmi náročné, že jsme se rozhodli zatím klasické 
bohoslužby neorganizovat. 

Rozhodli jsme se ale využít možnost setkání k bohoslužbám v domácích 
skupinkách o dalších sobotách. 

Níže naleznete návrh na rozdělení skupinek. Pokud k tomu budete mít nějakou 
připomínku, prosím kontaktujte vedoucího skupinky. 
Do skupinek byli rozdělení lidé, kteří jsou ve sborovém seznamu a dali svolení 
GDPR. Pokud chcete přivést své přátele nebo někoho jiného, kdo tam uveden 
není a na bohoslužby chodí, prosím domluvte se s vedoucím skupinky. 

Skupinky: 

P. Šimek: E. Šimková, Řehákovi, J. Stejskal, M. Semuf, R. Semuf 

I. Semrádová: L. Kalivodová, Pavlánovi, B. Kosinová. P. Sojková, D. Dvořák,           
              S. Lebalang, Š. Doležal, T. Nehonská 

L. Veselý: E. Martínková, K. Martínková, S. Schánilec, S. Gazdík, A. Sedláková,    
       D. Šnebergrová, D. Herink 

E. Zrnová: Šangareevovi, A. Adamusová, L. Chornokoz, R. Dražková 

A. Gondolová: Swienczykovi, Ludvíkovi 

J. Řehák: Forejtovi, Hroboňovi 

M. Slamková: S. Slamka, Špinkovi, D. Sabuka, L. Kolouchová, Z. Dušek 

J. Hejra: Mlynarčíkovi, Kubečkovi, L. Hora, M. Brabcová 

J. Semerák: A. Rauscherová, Ornstovi 

E.Malá: Kantorovi, M. Ptáčníková, J. Dohnal 



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 9.5. - 15.5. SLAVÍ NAROZENINY 

12.5. Martina Špinková 
15.5. Vladimír Dražka 

Přidáváme biblický text: 

Také my jsme poznali lásku, kterou Bůh má k nám, a věříme v ni. Bůh je láska, a 
kdo zůstává v lásce, v Bohu zůstává a Bůh v něm. (1.Janova 4,16) 
  

ČÍSLO SBOROVÉHO ÚČTU 
FIO BANKA -  2801455127 / 2010 



POZVÁNÍ K PROCHÁZKÁM 
Pěší procházka pro ty, co mohou jen v pracovní den: 
ve ČT 14.05. v 08:10 hod odjezd autobusem 307 z autobusového nádraží Zličín 
- konečná metra B. 
Trasa: ze Svárova do Ptic 
Co s sebou?: dobrou náladu, roušku, občerstvení, trekové hole, mls pro kačeny, 
dárek pro vodníka: nepotřebný hrneček a provázek. 
Návrat na Zličín: ve 12,00 hod 

Pěší procházka pro ty, co mohou jen o víkendu: 
v NE 17.05. v 08:05 hod odjezd autobusem 307 z autobusového nádraží Zličín - 
konečná metra B. 
Trasa: ze Svárova do Ptic 
Co s sebou?: dobrou náladu, roušku, občerstvení, trekové hole, mls pro kačeny, 
dárek pro vodníka: nepotřebný hrneček a provázek. 
Návrat na Zličín: ve 12,00 hod 

Procházka se nebude konat: 
- pokud bude ohlášena výrazně nepříznivá předpověď počasí 
- pokud se mi, nejpozději den předem, telefonicky nikdo nenahlásí 

Zve Ivo Řehák 

SBOROVÝ DEN VE ŠTĚTKOVICÍCH U RODINY PASSEROVÝCH 

Všichni jste srdečně zváni rodinou Passerových 21.6.2020 na sborový den      
do Štětkovic. Během dne bude příležitost využít různé aktivity včetně 
sportovních a také tam bude připraven catering.  

Ti z vás, kteří se budete chtít účastnit, nahlaste vaše jména nejpozději do 
22.5.2020 Lence Kalivodové. 


