
Zpravodaj sboru Církve adventistů sedmého dne     

24. října 2020

PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY - BETHANY 
ONLINE MOŽNOST PŘIPOJENÍ 

SOBOTNÍ ŠKOLA OD 10:00 HOD. 

1. SKYPE  - UČITEL BR. ŠIMON DOLEŽAL 

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

2. EZTALKS  - UČITEL BR. VÁCLAV VONDRÁŠEK 

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

Aktuální rozhovor pořadu Bible pro dnešek k tématu sobotní školy: 
https://sobotniskola.casd.cz/bible-pro-dnesek/ 

KÁZÁNÍ - BR. VÁCLAV VONDRÁŠEK 

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

https://join.skype.com/aca12D9WzehC
http://www.eztalks.com
http://www.spolecenskecentrum.cz
https://www.youtube.com/channel/UCQpLiLvsPxab76KcHAOg8-g


OHLÉDNUTÍ ZA STŘEDEČNÍM MODLITEBNÍM VEČEREM 
Milé sestry, milí bratři, milí přátelé, sourozenci v Kristu z Bethany, 

Společně prožíváme všichni, tuto z mnoha důvodů zvláštní mimořádnou dobu, a 
mnozí si klademe mnoho těžkých otázek, na které není lehké hledat odpovědi. 
Všechny nás tato doba nějak ovlivňuje, formuje i deformuje, však sami nejlépe 
víte. Mnoho lidí se ptá, proč Pán Bůh covid 19. dopouští? Víme, že Pán Bůh má 
nade vším vždy poslední slovo – a tečka. A pak také známe verš Písma z Řím. 
5,12.: „Skrze jednoho člověka totiž vešel do světa hřích a skrze hřích smrt; a tak 
smrt zasáhla všechny, protože všichni zhřešili.“ Tato „smrt“, která nás všechny 
zasáhla, má mnoho podob – katastrofy, nemoci, stárnutí, nakonec i naši 
pandemii. A mnohým uniká jedna podstatná věc, že totiž „hřích“ přišel do světa 
právě proto, že Satan nastražil na člověka léčku - a  on se do ní chytil. A hned další 
Satanovou léčkou je, že postavil Pána Boha do světla, že vlastně „On za to může“ 
– a jak je možné, že to dopustil… Kolik nefér výčitek směrem k laskavému Bohu je 
od mnohých lidí dennodenně slyšet… A Satan si mne ruce, jak nás zase – jako už 
tolikrát v našich životech – doběhl…  

Když potkáváme druhé křesťany – a byť to není ideální, jde to docela dobře přes 
online sítě – mnohdy od nich slyšíme něco, co nás nově inspiruje, povzbudí, 
nasměruje. Kdo měl tu přednost být s  námi ve středu večer na našem 
modlitebním setkání, tak i on slyšel část modlitby našeho bratra Vítka, nad kterou 
jsem přemýšlel celý následující den. S  jeho laskavým svolením bych tu část 
připomněl – víme v jaké je Vítek s Vlastičkou situaci, tak se modlil za různé věci, i 
za jejich zdraví a nakonec končil tím, že vyznával: „Pane Bože Tvoje vůle je, jaká je 
a my se jí podřídíme.“  

Spolu s  milým bratrem Vítkem vyznávám, že byť v dnešní době  mnohému 
nerozumím, přijímám věci tak, jak jsou. Někdy to přijetí „reality“ bývá to nejtěžší 
v našem životě (v mnoha barvách života každého z nás) – ale když to Pán na nás 
dopustil, nepochybuji o tom, že nám dá sílu to vše společně zvládnout. Tak si 
buďme jako rodina sboru Bethany navzájem posilou a společně se držme Pána…  

S modlitbou za Vás všechny Váš kazatel Vašek Vondrášek 

STŘEDEČNÍ MODLITEBNÍ ON - LINE SETKÁNÍ  
Ve středu 28.10. od 21. hodin se opět můžete připojit k on-line modlitebnímu 
setkání. K přihlášení použijte tento odkaz. https://meet.google.com/jfh-cjak-jek. 

Těším se na naše další modlitební setkání, srdečně Vašek Vondrášek 

https://meet.google.com/jfh-cjak-jek


ZPRÁVA Z MISIJNÍHO VÝBORU 
Jak všichni víte, modlili jsme se za podzimní přednášky JEŽÍŠ - TVÁ NADĚJE, 
které nás vždycky už po několikáté nově inspirují a přivedou mezi nás nové milé 
přátele. Díky složité pandemické situaci jsme se ale na misijním výboru docela 
trápili s tím, jak to bude letos. Museli jsme udělat nesnadné rozhodnutí, že celou 
sérii přednášek odložíme až na podzim 2021. Nechceme se ale vzdát možnosti 
oslovit naše přátele, které jsme na zmíněné přednášky chtěli pozvat. A i naše 
sborové okolí je zvyklé už roky na to, že na podzim se u nás v  Bethany pro 
veřejnost „něco děje“. 

Proto prosíme o Vaše modlitby za další setkání misijního výboru, kdy budeme 
hledat nějakou on -line variantu pro pár večerů s poselstvím do naší doby. Rádi 
bychom i v tomto krátkém náhradním streemovém programu přinesli lidem něco 
co by směrovalo na pokoj v neklidné době a dávalo výhled do dobré budoucnosti. 
Protože vnímáme, že to co připravujeme, je služba nás všech „bethanských“ 
našemu okolí, že je to naše společná „srdcovka“, chceme Vás tady poprosit o 
pomoc. Prosíme napište nám (tedy vedoucímu našeho misijního výboru br. 
Luďkovi Svrčkovi na e-mail: lsvrcek77@gmail.com dvě věci: 

• kterého inspirativního hosta/y byste doporučovali v  rámci náhradního 
streemového programu v této době do našeho on- line prostoru na rozhovor. A 
pak uvažujeme že by br. Radim měl dvě přenášky jako „ochutnávku“ ze svého 
cyklu JEŽÍŠ – TVÁ NADĚJE, které visí na https://tvanadeje.cz/album/198/. 

• které dvě vnímáte vy, a které myslíte, že by byly pro vaše/naše přátele nejvíce 
v této době oslovující, povzbuzující, motivující? 

Vaše reakce a odpovědi nám budou velkou pomocí a směrováním na další 
setkání našeho misijního výboru. Předem Vám děkujeme… Těšíme se na to, až 
Vás seznámíme s výsledkem.  

Za sebe chci vyjádřit upřímnou vděčnost za laskavou a srdečnou atmosféru na 
našich misijních poradách, kdy se společně modlíme, hledáme a toužíme najít 
společný konsenzus. Vždyť sdílet naší naději, kterou máme v Ježíši, je základní 
smysl existence našeho sboru… 

Za misijní výbor Vašek Vondrášek a Luděk Svrček 

RADOSTNÁ ZPRÁVA 
Rádi bychom Vás informovali, že manželům Passerovým se narodil 20.10.2020 
syn Matteo Passer, 3950 g a 53 cm. Maminka i miminko jsou v pořádku. Celé 
rodině přejeme Boží ochranu a požehnání. 

https://tvanadeje.cz/album/198/


ÚKLID A POMOC V JEDNOM 
Milí sourozenci v Kristu, přátelé, 
současná doba je náročná asi pro každého, ale násobně více pro matky 
samoživitelky zápasící i v klidných časech o základní přežití. Proto vás touto 
cestou prosím o případnou pomoc pro mladou ženu, které se s pomocí dalších už 
asi dva roky věnuji. Byla by vděčná za výdělek ve formě odměny za úklid. Z vlastní 
několikeré zkušenosti vím, že je spolehlivá, rychlá a pečlivá a vždy se ji snažím 
odměnit nějakou nahoru zaokrouhlenou částkou, ale vím, že bude vděčná za 
jakýkoli výdělek. Jedinou nevýhodou může být, že kvůli tomu, že pečuje o tři malé 
děti, nemusí pokaždé domluvený čas vyjít a obvykle nemá kredit, takže vás 
případně pouze prozvoní, pokud vás bude potřebovat kontaktovat. Myslím však, 
že je to v rámci křesťanské pomoci snesitelná oběť. Pokud byste rádi věděli více, 
navštivte můj blog o pomoci této mladé ženě s nelehkým osudem na https://
pomocmarii.blogspot.com a pokud byste chtěli další reference, některé sestry z 
našich sborů už Marii na úklid doma měly. Předem vám srdečně děkuji za pomoc 
a spolupráci. Kontakt je: Marie Rosolová, 608 416 269. 
Soňa Sílová  

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.  

K platbě prosím využijte tento QR kód nebo 
FIO BANKA -   2801455127 / 2010 

MODLITEBNÍ TÝDEN 2020 
Každý podzim jako církev na celém světě prožíváme čas modliteb a duchovního 
rozjímání. Letošní modlitební týden proběhne v termínu od 7. do 14. listopadu.  

Plánujeme také jako náš sbor a společenství Bethany se připojit. S podrobnostmi 
o průběhu vás budeme informovat v příštím zpravodaji. 

https://pomocmarii.blogspot.com/
https://pomocmarii.blogspot.com/


JSME SPOLU 
Pořad “Jsme spolu” opět začíná vysílat.      

WWW.BOHOSLUZBYONLINE.CZ

28. 10. 20:00
JSME SPOLU NAD BIBLÍ - 
BOHOSLUŽBA V DOBĚ KARANTÉNY
Soňa Sílová, Natálie Gabrišová, Josef Dvořák

30. 10. 20:00
PAVEL ZVOLÁNEK
kazatel, vězeňský kaplan

www.casdsmichov.cz



BLAHOPŘEJEME TĚM, KTEŘÍ OD 24.10. - 30.10. SLAVÍ 
NAROZENINY 
24. 10. Angelina Ornstová 
Přidáváme biblický text: 
Pamatuj na svého Stvořitele ve dnech svého jinošství, než nastanou zlé dny a než 
se dostaví léta, o kterých řekneš: „Nemám v nich zalíbení,“ ( Kazatel 11,1 ) 

KONTAKTY 
• Václav Vondrášek, kazatel,  775 080 809 
• Soňa Sílová, kazatelka, 724 130 602 
• Ivo Řehák, starší sboru, 734 354 173 
• 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 
• Jan Řehák, vedoucí sobotní školy, 776 100 010 
• 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 


