
Zpravodaj sboru Církve adventistů sedmého dne     

4. dubna 2020

PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY - BETHANY 
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 S. ILONA SEMRÁDOVÁ 

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

KÁZÁNÍ  OD 11:30 HOD. 

BR. PAVEL ŠIMEK - “AKCE ČISTÉ RUCE” 

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 4. dubna Internetová televize HopeTV pokračuje ve společném 
trávení soboty na Youtube a Facebooku. 

Vysílání začne již v 9.15 pořadem Bible pro dnešek a bude pokračovat on-line 
sobotní školou s vedoucím Oddělení sobotní školy Oldřichem Svobodou. Od 
10.30 jsme připravili krátký program pro děti s písničkou Pavla Kantora a od 
10.45 začne bohoslužba ze sboru Český Těšín, kde bude kázat br. Karel 
Staněk.

https://join.skype.com/aca12D9WzehC
http://www.eztalk.com
http://www.spolecenskecentrum.cz
https://www.youtube.com/channel/UCQpLiLvsPxab76KcHAOg8-g
https://www.youtube.com/watch?v=977rtWdrrFs&feature=youtu.be
https://join.skype.com/aca12D9WzehC
http://www.eztalk.com
http://www.spolecenskecentrum.cz
https://www.youtube.com/channel/UCQpLiLvsPxab76KcHAOg8-g
https://www.youtube.com/watch?v=977rtWdrrFs&feature=youtu.be


FACEBOOKOVÁ VÝZVA NA TENTO TÝDEN 
Po druhé výzvě s fyzickým tréninkem, Žalmy a mírným půstem, pro Vás máme 
další již třetí výzvu. Bude 2-denní, trošku tvrdší, ale zase kratší částečný půst. 

Od kdy do kdy?  
V týdnu od pondělí 6.4.2020 na 2 dny. 

Co je úkolem? 
Nejíst: 

1. Cukr a vše slazené (možné ovoce)  
2. Káva a čaj (možné bylinkové čaje)  
3. Maso (možné sójové)  
4. Odinstalovat a nehrát 2 dny hry na mobilním telefonu. (pokud máte)  
5. Nahlas si přečíst Žalm 91 po oba dny.  

Co za to? 
Odměnou pro vylosované bude od Eržiky Staré balení medu a zavařené 
borůvky, od Dana Dvořáka Multivitamín pro zvýšení imunity na 3 měsíce.  

Více informací na Facebookové stránce Praha Bethany - Sbor ČASD.  

DOPIS OD VÍTKA HORÁKA 
Milé sestry, milí bratři, 

Zatím nemáme žádné zprávy, že by někdo z našeho sboru onemocněl 
koronavirem. A to je moc dobře. Bůh jistě vyslyšel modlitby nás všech. 

Chceme mu však trochu pomoci s naší ochranou. Začali jsme šít roušky. Rádi si 
s Vámi vyměníme zkušenosti, podarujeme roušky nebo si popovídáme jen tak 
pro radost a povzbuzení. 
Prosíme, zavolejte nám.   

Bůh s vámi. Vlasta a Vítek 



MODLITBY CELÉ CÍRKVE 

Chceme Vás pozvat k modlitbám. V 6.30 hod ráno a ve 21.30 večer. Podnětů na 
modlitby je dost – zastavení šíření nemoci, služba lékařů, zdravotníků, starší a 
nemocní lidé, naše služba společnosti. Nebojte se tyto modlitby využít i k tomu, 
že se se svými sbory budete modlit za konkrétní záležitosti ve Vaší oblasti. 

VYSÍLÁNÍ V TÝDNU KAŽDÝ PRACOVNÍ VEČER VE 20 HODIN 

V týdnu, 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. 
I členové z našeho sboru se mohou připojit, a to buď na webu: 
bohosluzbyonline.cz nebo na youtube. 

V uplynulém týdnu v úterý byl hostem br. Vondráška náš místní kazatel br. Pavel 
Šimek a ve čtvrtek byl hostem náš br. Eduard Forejt. Všechny tyto večery lze i 
zpětně shlédnout na výše uvedených odkazech.  

Níže také přidávám přehled hostů za celý minulý týden a na týden, který je před 
námi.  JSME SPOLU na www.bohosluzbyonline.cz 

VÝBOR SBORU 

V pondělí 6.4. od 17:30 se chceme opět jako výbor sboru setkat k našemu 
pravidelnému jednání. I tentokrát to může být pouze online prostřednictvím 
nějakého telekonferenčního nástroje. Vzhledem k tomu, že ne všem se podaří 
připojit přes ezTalk, navrhuji tentokrát se setkat na ZOOM.us  

Odkaz k připojení Vám bude zaslán během víkendu. 

http://www.bohosluzbyonline.cz
http://ZOOM.us
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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 4.4. - 10.4. SLAVÍ NAROZENINY 
4.4. Eduard Forejt 
9.4. Andělka Novikava 
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 jinak pravidelně dáváte 
během sbírek, odkládali, a v budoucnu, jak se opět rozběhnou naše 
pravidelné bohoslužby, je mohli dát do sbírky.  
 
Pro účely pomoci sbor dává k dispozici možnost přispět na účet číslo: 
2300973938 / 2010. Tyto dary budou využity v budoucnu na podporu 
našich členů a na pomoc poskytovanou prostřednictvím organizace 
ADRA. 


