Zpravodaj sboru Církve adventistů sedmého dne

17. října 2020

PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY - BETHANY
ONLINE MOŽNOST PŘIPOJENÍ
SOBOTNÍ ŠKOLA OD 10:00 HOD.
SKYPE - UČITEL BR. MIROSLAV STARÝ
Odkaz na připojení: https://join.skype.com/aca12D9WzehC
Aktuální rozhovor pořadu Bible pro dnešek k tématu sobotní školy:
https://sobotniskola.casd.cz/bible-pro-dnesek/
KÁZÁNÍ - S. SOŇA SÍLOVÁ
Najdete na stránkách našeho sboru www.spolecenskecentrum.cz
nebo na stránkách YouTube
https://www.youtube.com/channel/UCQpLiLvsPxab76KcHAOg8-g

SOBOTNÍ DOPIS
S. SOŇA SÍLOVÁ
Milé sestry, milí bratři, milí přátelé, sourozenci v Kristu z Bethany,
opět jsme v situaci z hygienických důvodů zavřených sborů a zákazů shromažďování
více než šesti lidí, kteří nejsou součástí jedné domácnosti. Radost z toho nemáme, ale
chápeme, že situace s rychle rostoucími počty hospitalizovaných si toto opatření
vyžaduje. V souladu se slovy 13. kapitoly epištoly Římanům přijímáme nařízení těch,
kteří jsou v zodpovědnost postaveni a bereme je zodpovědně a vážně.
Chtěla bych vám položit na srdce, abyste více než zprávám, natož některým „zaručeně
pravdivým“ odhalením z různých zdrojů, věnovali svůj čas osobní nebo společné
modlitbě, četbě Písma a vůbec všemu, co přináší pokoj, zklidnění mysli a odpočinutí.
Hledejme možnosti jak posílit vztah s Bohem a s těmi, se kterými jsme v kontaktu a
protože to vše vyžaduje prostor a čas, tak je zkusme v maximální míře využít k
dobrému.
To, co prožíváme, není nic nového ani pro nás samé ani z hlediska dějin církve. Ježíš
nám i v tomto velmi dobře rozumí a nabízí nám, že v tom bude s námi a pomůže nám:
„To jsem vám pověděl, abyste nalezli ve mně pokoj. Ve světě máte soužení. Ale
vzchopte se, já jsem přemohl svět.“ (J 16,33) V jiných biblických překladech Kristova
výzva zní: buďte stateční (B21), neztrácejte odvahu (SNC), doufejtež (BKR)!
A tak buďme dobré mysli, modleme se i nadále za příležitosti ke službě, ke sdílení
naděje tak, jak jsme si to už vyzkoušeli v sobotu po bohoslužbě a ve středu mezi 21. a
22. hodinou, nově také online formou. Pojďme se sejít na dálku v online prostoru i v
sobotní škole a při kázání, všechny odkazy najdete zde ve zpravodaji.
Požehnanou sobotu, radostnou mysl a Kristův pokoj v srdci vám přeje
vaše kazatelka Soňa Sílová

SBÍRKA NA PODPORU DOBROVOLNICTVÍ 17. 10. 2020
Milé sestry a bratři,
organizace ADRA ve spolupráci s vedením naší církve připravila na sobotu 17. 10. ve
všech sborech sbírku, která měla sloužit k podpoře dobrovolnictví v Čechách a na
Moravě.

Vzhledem k aktuální situaci se nebude moci sbírka uskutečnit v plánovaném rozsahu.
Byli to však právě ochotní dobrovolníci, kteří se letos na jaře v řadě měst významně
zapojili do jednorázových nákupů pro seniory a další osoby. Konkrétně naši
dobrovolníci roznesli 49 360 roušek, 2575 nákupů a tisíce informačních letáků.
Písemné a telefonické kontakty s potřebnými lidmi rovněž dosáhly řádu tisíců.
V současnosti ADRA připravuje další možnosti, jak zůstat v kontaktu s osamělými
lidmi a seniory, kteří jsou izolováni v sociálních zařízeních, ale jejich potřeba lidského
kontaktu a přátelského zájmu nevymizela, spíše naopak vzrostla.
Dobrovolnictví je však důležité i pro ty, kteří pomáhají. Jindřiška Patočková slouží v
Charitativním obchůdku ADRA Turnov a také organizuje další dobrovolníky. Týdně
odpracuje zdarma více než 30 hodin. Jak sama říká, dobrovolnictví jí v životě velmi
pomohlo: “Dlouho jsem bojovala s tím, že mě v mém věku nikde nechtěli. Vyzkoušela
jsem všechno, chtěla jsem i uklízet, mýt nádobí, ale nikde pro mě neměli místo.
Myslela jsem si, že jsem úplně k ničemu, ale dobrovolnictví v Adře mě zachránilo.“
Protože dobrovolníci budou opět ve zvýšené míře v nadcházejícím období potřeba,
prosíme Vás o přispění formou platby na církevní účet ČS/ MSS nebo formou QR
kódu ČS/MSS.
Jménem všech osamocených seniorů, dětí, hendikepovaných lidí i jménem více než
2700 dobrovolníků Vám za Vaše dary velmi děkujeme!
Martina Špinková
Koordinátorka ADRA aktivit v CASD
+ připojuji krátké video o smyslu naší práce: https://drive.google.com/ﬁle/d/
1Ahbjq77a5dP2i6noﬂhbutrWW7bwz8eb/view?usp=sh aring
Možnosti platby: Na účet Českého sdružení 2124349/0800 v.s. 42 nebo QR kódem,
kde je přednastaveno 100,- Kč s možností úpravy.

STŘEDEČNÍ MODLITEBNÍ ON - LINE SETKÁNÍ
Děkuji bratru Vítku Horákovi za pomoc s vytvořením návodu, jak se připojit na on - line
modlitební schůzku našeho sboru ve středu od 21.hod. Zde je tedy postup při
přihlášení se k aplikaci https://meet.google.com/jfh-cjak-jek.
Je třeba mít vytvořený svůj účet na Google. To je podmínka přihlášení. Po kliknutí na
odkaz v mailu, se vám zobrazí případný požadavek na vytvoření účtu. Program vás
vede, jak jej vytvořit. Pro jistotu přikládám návod na vytvoření účtu u Google. https://
www.brouzdaliste.cz/vytvorit-ucet-googl
Potom je třeba si stáhnout tuto aplikaci, tedy meet google. Bude li po vás chtít heslo
nebo kód, tak prosím vložit znaky na konci odkazu, tedy jfg….. Po přihlášení k aplikaci
uvidíte sebe na displey svého telefonu nebo monitoru počítače, stisknete tlačítko pro
připojení a čekáte až vás osoba na druhé straně přijme. Při zmáčknutém tlačítku
mikrofon nebo kamera (je přeškrtnuté), vás na druhé straně neslyší nebo nevidí.
Bude li problém, volejte br. Petra Bezděkovského ze sboru Praha Smíchov na 777 794
331.
Těším se na naše druhé modlitební setkání, srdečně Vašek Vondrášek

JSME SPOLU
Pořad “Jsme spolu”
opět začíná vysílat.

MODLÍME SE
ZA VŠECHNY NAŠE BLÍZKÉ BRATRY A SESTRY AKTUÁLNĚ NEMOCNÉ S
COVIDEM-19, TAKÉ ZA PODNIKATELE I ZAMĚSTNANCE V NEJISTÉ SITUACI A
JEJICH RODINY.

BLAHOPŘEJEME TĚM, KTEŘÍ OD 17.10. - 23.10. SLAVÍ
NAROZENINY
18. 10.
19.10.
23.10.
23.10.

Zdeněk Kaděra
Marián Semuf
Pavel Eder
Pavel Šimek

Přidáváme biblický text:
Moje ovce slyší můj hlas, já je znám, jdou za mnou a já jim dávám věčný život:
nezahynou navěky a nikdo je z mé ruky nevyrve. (Jan 10, 27.28)

SBÍRKA Z MINULÉ SOBOTY
• Sbírka na misijní projekty církve
• Sbírka pro potřeby našeho sboru
• Celkem

2 582,- Kč
4 388,- Kč
6 970,- Kč

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

