Zpravodaj sboru Církve adventistů sedmého dne

31. října 2020

PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY - BETHANY
ONLINE MOŽNOST PŘIPOJENÍ
SOBOTNÍ ŠKOLA OD 10:00 HOD.
1. SKYPE - UČITEL BR. IVO ŘEHÁK
Odkaz na připojení: https://join.skype.com/aca12D9WzehC
2. EZTALKS - UČITEL BR. JAROSLAV HEJRA
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. LUDĚK SVRČEK
Najdete na stránkách našeho sboru www.spolecenskecentrum.cz
nebo na stránkách YouTube
https://www.youtube.com/channel/UCQpLiLvsPxab76KcHAOg8-g

SOBOTNÍ DOPIS
BR. IVO ŘEHÁK
Milé sestry, milí bratři, milí přátelé, sourozenci v Kristu z Bethany,
V Praze se zachovalo několik uměleckých památek, postavených z vděčnosti za
záchranu. Mají nám připomínat zdolání hrůz minulých staletí – morové rány.
Nejmenší a nejprostší z těchto památek, kterou znám, je morový sloup – kaplička
na Vyšehradě. Postaven byl v r. 1714, ale jeho mozaiková výzdoba pochází až
z přelomu 19./20. stol. Sloup upomíná na mor, který v hlavním městě českého
království vypukl toho roku v březnu a odezněl již v červenci. Za tu dobu ale na něj,
jen v Praze, zemřelo neuvěřitelných 13.000 lidí. Nepodařilo se mi dosud zjistit, kolik
lidí t.r. v Praze žilo. To procento smrtnosti ale muselo být děsivé!
Na sloupu jsou ve čtyřech mělkých lunetách zobrazeni zemští patroni: Metoděj,
Václav, Vojtěch a Ludmila. Umělec jimi na něm ve svém mozaikovém ztvárnění, jistě
v době doznívajícího národního obrození, nejspíše nahradil klasické morové patrony
Rocha, Sebastiána, Rozálii a Antonína Poustevníka, tak jak je známe i z jiných
pražských uměleckých památek. Ale to je fuk, to není podstatné. Ten sloup nám
totiž něco vypovídá o postoji a myšlení tehdejších lidí. A sice, že v době morových
ran se lidé modlili. Své modlitby ale tehdy upínali především k někomu jinému než je
Bůh.
Víte, připadá mi, že jsme na tom jako současná společnost s tím svým myšlením a
chováním, v té naší současné pandemii, docela podobně. Zabýváme se spíše tím,
co postupně o té zhoubě poznáváme, a upínáme svoji naději především na objevy
vědy, které mají za nás ten boj s nemocí vybojovat. Je to podobná zavádějící cesta,
kterou šli naši předci v minulých staletích. Myslím, že bychom se měli především
denně obracet, a to v pozitivním myšlení na Pána Boha. Odevzdávat Mu denně svůj
život a být si vědomi, že On o naší osobní i společenské situaci ví. A že stále platí, i
pro nás ten posilující verš ze žalmu 91. – „přikryje tě svými perutěmi – před morem
plížícím se temnotami“.
Hospodin tak má být tím hlavním sloupem, který nás má v životě podpírat. Jestliže
svoji vděčnost za záchranu dokázali projevovat naši předci, tak i my bychom je měli,
a také máme důvod, v této vděčnosti následovat. Ne, že bychom vztyčovali před
Společenským centrem nějaký sloup, ale budeme tu mít v brzké době sbírku
vděčnosti, která bude uzavírat Modlitební týden.

OHLÉDNUTÍ ZA MODLITEBNÍM SETKÁNÍM
Jsem vděčný za naše středeční modlitební sborová online setkání, byť je to pro mě
vždy napjaté očekávání, koho z Vás ten večer na obrazovce potkám… Silným
zážitkem pro mě bylo teď naposledy setkání se všemi přítomnými, ale zvlášť
(protože to bylo poprvé) s milou sestrou Vlastou Koudelovou, když nám zpaměti
zarecitovala dva žalmy. Uvědomil jsem si opět, jako už tolikrát, jakou sílu má Boží
slovo, když je čteme jako prožité vyznání, když je recitujeme s láskou - a máme
k tomu navíc dar, jako milá sestra Vlasta.
Uvědomuji si, že pro mnohé z Vás není vůbec jednoduché být v karanténě, nevidět
se, neprožívat osobní setkání, kdy se můžeme na sebe „naživo“ usmát, stisknout si
ruku, obejmout se… Navíc k tomu mohou přicházet problémy a starosti
ekonomického, hospodářského a kdo ví ještě jakého rázu… Učíme se každý z nás,
tam kde jsme a kde máme své „místo od Pána“ žít „z víry“ (2 Kor 5,7.). Vždyť otec
nás všech věřících Abraham prožíval kdysi něco podobného – sice ne v karanténě
jako my, ale v mnohem složitější osobní situaci – viz Gn 16,6. – kdy prostě Bohu
„uvěřil“. A k podobně křesťansky zralému životnímu postoji jsme zváni nově každý
z nás, tam kde jsme – a PRÁVĚ TAM kde jsme. Protože právě v situacích, kdy to
není v životě jednoduché jako v době karantény, máme nejlepší příležitost k tomu
naučit se, co to je „žít z víry“. A z vlastní zkušenosti mohu potvrdit, jak moc se to
každému z nás později v životě hodí – mně na prvním místě.
Tak v tom jedeme společně. S modlitbou Váš Vašek Vondrášek
PS. Bratr Vítek Horák dostal dobrý nápad, že bychom si příště na středeční
„modlitebce“ zazpívali jednu velmi povedenou písničku, kterou nazpívali na youtube
sólisté olomoucké opery. Tato píseň je na nápěv známé písničky Heleny
Vondráčkové „Růže kvetou dál“ a níže nabízím její slova. Můžete si jí zazpívat třeba
doma v rodině, s kamarády či přáteli, nebo se ve středu připojit, abychom si ji
zazpívali spolu – tak si vy co se připojíte, vytiskněte její slova… Děkuji Vítkovi za
dobrý typ!
NEJDEŠ SÁM
1. Když jsi doma sám a sám
A venku světu chaos vládne
Pak pochyby ty neměj žádné
Říkám já.
Vše se v dobré obrátí
A vespolek se hravě zvládne.
Proč srdce tvé tak strašně chřadne
Nejdeš sám.
Ref: Nezoufej to nepomůže
Srdce tvé nepřemůže
Každý vstát z té louže pomáhá.

Nezoufej to nepomůže
Srdce tvé nepřemůže
Každý vstát z té louže pomáhá.
2. Doba temna je tak zlá
A srdci může šeptat ďábel
I z Kaina může stát se Ábel
Dej se k nám!
Zas hvězdy vyjdou, uvidíš
Časy klidné k nám se vrátí
Vždyť slunce tvář svou neodvrátí
Nemyslíš?
Ref: Nezoufej to nepomůže…

STŘEDEČNÍ MODLITEBNÍ ON - LINE SETKÁNÍ
Ve středu 4.11. 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

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.

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.
Na tento účet můžete také zaslat desátky.
K platbě prosím využijte tento QR kód nebo
FIO BANKA - 2801455127 / 2010

BLAHOPŘEJEME TĚM, KTEŘÍ OD 31.10. - 6.11. SLAVÍ
NAROZENINY
5. 11. Joseph Maglangit
6. 11. Liubov Chornokoz a Karolína Mlynarčík
Přidáváme biblický text:
Hospodin tě chrání ode všeho zlého, on chrání tvůj život. Hospodin bude chránit
tvé vycházení a vcházení nyní i navěky. (Žalm 121, 7.8)

JSME SPOLU
Pořad “Jsme spolu”
opět začíná vysílat.

WWW.BOHOSLUZBYONLINE.CZ

4. 11. 20:00
JSME SPOLU NAD BIBL - "NEBOJ SE!"
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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
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