Zpravodaj sboru Církve adventistů sedmého dne

7. listopadu 2020

PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY - BETHANY
ONLINE MOŽNOST PŘIPOJENÍ
SOBOTNÍ ŠKOLA OD 10:00 HOD.
1. SKYPE - UČITEL BR. JIŘÍ STEJSKAL
Odkaz na připojení: https://join.skype.com/aca12D9WzehC
2. EZTALKS - UČITEL ………
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 - S. SOŇA SÍLOVÁ
Najdete na stránkách našeho sboru www.spolecenskecentrum.cz
nebo na stránkách YouTube
https://www.youtube.com/channel/UCQpLiLvsPxab76KcHAOg8-g

OPĚT MODLITEBNÍ TÝDEN
Společenství adventistů, které vzniklo po velkém zklamání po roce 1844, se díky
hořké zkušenosti svých zakladatelů dlouho bránilo tomu, aby z něho vznikla další
oﬁciální „institucionalizovaná církev“.
Jak víte, díky mnohým zajímavým
okolnostem se tak z praktických důvodů později stalo. Jakmile vznikla naše církev,
tak byla snaha už od začátku nezajet do kolejí instituce, která bude mít vše
nalinkováno, předem určeno, která bude mít jasný „jízdní řád“, který by naprosto
vytlačil život a odvahu předchozího „hnutí“. Proto byla už od začátku vzniku církve
ostražitost před tím, aby se nevytvořily církevní svátky, které by časem ztratily svůj
obsah. Proto jako církev v našem „církevním roce“ máme „církevních svátků“ jako
šafránu… Ale je jeden „adventistický“ církevní svátek, který se pravidelně rok co rok
opakuje, a kterému dlouhodobě přisuzujeme velkou důležitost. Je to tradiční
MODLITEBNÍ TÝDEN, který nám začíná právě dnešní sobotu.
Mnozí jej prožili už mnohokrát. Je to, jako kdybych parafrázoval staré známé
přísloví: „S modlitebním týdnem je to jako s karavanou velbloudů na poušti. Není
tam nic, co tam sám nepřineseš“.
Letošní MODLITEBNÍ TÝDEN je novou výzvou každému z nás, abychom si udělali
více času než jindy na to promyslet, co je v našem životě podstatné, co případné a
co služebné. Abychom si přiznali, co je naším pokladem v našem životě, na čem
náš život stojí a padá. Každého z nás se dotýká mimořádná celosvětová situace,
proto je velmi užitečné srovnat si v hlavě, kde je mé místo v tomto světě, modlit se
za to, a přemýšlet, jaký zde mám od Pána úkol, kde mě chce mít…
Letošní téma je velmi praktické, protože zvlášť nám adventistům někdy schází to
převodové kolečko, které by propojilo naši „hlavu“ s naším „srdcem“ – jak žít
prakticky to, čemu věříme z Písma.
Máme prostor se modlit za sebe, své rodiny, za náš sbor, za církev, za celý svět.
Budeme mít možnost setkávat se každý den (viz program MT níže) v on – line
skupinkách – někdo od 18. hodin, někdo později od 20. hodin. Určitě využijte
možnost setkat se alespoň jeden večer jako nejbližší rodina, to má vždy své velké
kouzlo, kterému žel mnozí z různých důvodů odvykli. Mnozí z nás určitě využijí
v některém ze dnů příštího týdne možnost dobrovolného půstu, který může ještě
prohloubit naši duchovní zkušenost. Díky tomu, že spolu budeme ve středu na
skupince, proto výjimečně rušíme pravidelné on – line modlitební setkání od 21.
hodin.
Závěrem mi nezbývá než nám všem ze srdce popřát, aby byl letošní MODLITEBNÍ
TÝDEN výjimečným časem života každého z nás s důsledky na celou věčnost.
S modlitbou za nás všechny váš kazatel Vašek Vondrášek

MODLITEBNÍ SETKÁNÍ MODLITEBNÍHO TÝDNY BETHANY
Link pro studijní materiál je http://www.adventorion.cz/ke-stazeni/zobrazit/800 ,
který se bude každý večer společně číst, pak budou následovat modlitby.
V 18:00 hodin se budeme moct připojit na link: https://meet.google.com/uodjzsu-nit, a to kromě sobot a středy.
Od 20:00 hodin, každý den budeme používat stejnou platformu jako při sobotní
škole www.eztalks.com se stejným ID 78693754. "Místnost ezTalks" má název
Sobotní škola Bethany a je nám k dispozici 23,59 hod. denně (díky I.Semrádové za
zajištění vedení večerů a E. Forejtovi za nastavení).
Datum

Od 18:00 hodin
https://meet.google.com/
uod-jzsu-nit

Od 20:00 hodin

www.eztalks.com
ID 78693754

Sobota 7.11.

Celocírkevní start od 14:00 na br. J. Herja
HopeTV

Neděle 8.11.

s. S. Sílová

br. R. Špinka

Pondělí 9.11.

br. V. Vondrášek

s. M. Špinková

Úterý 10.11

s. S. Sílová

br. L. Veselý

Středa 11.11.

Nebude

br. J. Řehák

Čtvrtek 12.11.

s. S. Sílová

br. R. Korbut jr.

Pátek 13.11.

br. V. Vondrášek

br. J. Pavlán

Sobota 14.11

Celocírkevní ukončení od
14:00 na HopeTV

s. I. Semrádová

HopeTV
V sobotu 7. listopadu ve 14:00 hod. nás teolog Oldřich Svoboda seznámí s historií
„modlitebního týdne“ a zároveň představí letošní téma „Věrnost v křesťanském
životním stylu“. Ve vysílání nebudou chybět ani pozdravy vedoucích činitelů naší
církve.
V sobotu 14. listopadu ve 14:00 hod. se společně - díky online rozhovorům podělíme o zkušenosti letošního modlitebního týdne z celé České i Slovenské
republiky.
Odkaz Youtube HopeTV
Facebook HopeTV

https://www.youtube.com/hopetvczech
https://www.facebook.com/HopeTV/

INFORMACE Z JEDNÁNÍ VÝBORU SBORU
Na začátku našeho online setkání s námi Boží slovo otevřel br. Václav Vondrášek v
evageliu podle Jana 9, 1-7 “Uzdravení slepého” a následně proběhla modlitební
chvíle.
Misie
Misijní přednášky “Ježíš tvá naděje” br. Radima Passera jsou přeloženy na podzim
roku 2021. Návrh natočit stream pro cca 3 večery: představení přednášek JTN a
zkušenosti lidí z přednášek JTN. Představení misijních aktivit sboru. Další návrhy:
Noc kostelů, Open House Praha 2021. Nákup PF pro možnost rozdávat veřejnosti.
Bohoslužby
Modlitební týden 7. – 14.11.2020, budou dvě skupiny od 18:00 zajistí br. Vondrášek
a od 20:00 zajistí s. Semrádová.
Administrativa
Dočasná změna směrnice pro gratulace: do sborových voleb zajišťuje gratulace I.
Semrádová a Z. Dušek, I. Řehák bude zasílat podklady. Žádost na koupi zeleného
plátna pro účely natáčení pro překlad do znakové řeči. Pozvání skupiny Quartet do
Bethany – odloženo na příští VS. Žádost Maranathy – poskytnout klíč od sboru.
Podána informace o setkání s anglicky mluvící skupinou, vedením sboru a českého
sdružení za účelem jejich zapojení v našem sboru.
Služebnosti
Informace o schůzce s vedením DSŠ, návrh učitelů pro jednotlivé věkové kategorie.
Finance
Podána zpráva o ﬁnanční kontrole hospodaření sboru. Informace o daru z
Passerinvestu na uhrazení nákladů spojených s provozem sboru za minulá období.
Informace o výši sbírek během podzimní karantény – QR kód a číslo účtu ve
Zpravodaji – oslovit sourozence též při online sobotní škole. Nastavit pravidla v
případě žádosti o půjčku.

JSME SPOLU
Pořad “Jsme spolu” bude vysílat i příští týden.

WWW.BOHOSLUZBYONLINE.CZ

11. 11. 0 00
JSME SPOLU NAD BIBLÍ
- "KDO SE BOJÍ..." (1 Jan 4.7-21)
Soňa Sílová, Natálie Gabri ová,
Josef Dvořák
1 . 11. 0 00
"O DUCHOVNÍM IVOTĚ
A MODLITEBNÍM TÝDNU"
Mikulá Pavlík
předseda ČSU CASD, učitel spirituality

www.casdsmichov.cz

BLAHOPŘEJEME TĚM, KTEŘÍ OD 7.11. - 13.11. SLAVÍ
NAROZENINY
9. 11.
10. 11.
12. 11.

Vladimír Chád
Barbora Passerová
Marta Veselá

Přidáváme biblický text:
Celým svým srdcem ti vzdávám chválu, přímo …. ti zpívám žalmy, klaním se ti
před tvým svatým chrámem, tvému jménu vzdávám chválu za tvé milosrdenství a
za tvou věrnost; svou řeč jsi vyvýšil nad každé své jméno. (Žalm 138,1.2)

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. Pro
platbu si můžete nastavit také trvalý příkaz.
Na tento účet můžete také zaslat desátky.
K platbě prosím využijte tento QR kód nebo
FIO BANKA - 2801455127 / 2010

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

