
Zpravodaj sboru Církve adventistů sedmého dne     

28. listopadu 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 - S. SOŇA SÍLOVÁ 

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

ENGLISH SPEAKING ONLINE SABBATH WORSHIP  
  9:30 - 10:00 Song Service and Prayer Session
10:05 - 11:30 Sabbath school
11:30 - 12:15 Divine service 

Join us via zoom ID: 83730957955, passcode 386067 

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


NECH SE VTÁHNOUT…  
Pomalu budeme vstupovat do prosincového adventního času, který je jiné roky 
vyzdobený mnoha předvánočními aktivitami, akcemi a koncerty. Za týden měl být 
avizovaný Vánoční koncert našeho sboru, který se minulý rok velmi, velmi vyvedl a 
na který jsme mnozí dlouho s vděčností vzpomínali. Letos je to jinak a my se Soňou 
máme připravenou takovou malou náplast na 18. prosince na vánoční JSME SPOLU 
– nechte se překvapit… 

Je před námi všemi určitě zvláštní předvánoční doba plná otazníků, naštěstí Pán 
Bůh zůstává stále stejným. Nedávno jsem někde četl hezký citát od neznámého 
autora: „NENECH LIDI, ABY TĚ VTÁHLI DO SVÉ BOUŘE – RADĚJI JE VTÁHNI DO 
SVÉHO KLIDU“. Bouře kolem nás vždycky byly a budou… Někdy se mohou z různých 
důvodů bouře dostat i do našich rodin, do našeho sborového společenství… Sami 
víte, jak málo – jak malá jiskra někdy stačí. Jakým požehnáním je v  tuto chvíli 
kdokoliv, kdo do situace vstoupí a skrze něho Pán Bůh přinese pokoj a dobrou vůli. 
To je zároveň to nejlepší, co můžeme udělat pro naše okolí do všech předvánočních 
příprav, které nás čekají….  

Velmi přeji našim rodinám a našemu sboru, aby si k  POKOJNÉ MISI mohl použít 
každého z  Vás, kteří čtete tyto řádky - kéž bych to byl v  prvé řadě v  mé rodině i 
v našem sboru já… 

S přáním pokoje váš kazatel Vašek Vondrášek 

POKRAČUJE STŘEDEČNÍ MODLITEBNÍ SETKÁNÍ  
Naši milí bethanští, pokračujeme v našich on – line MODLITEBNÍCH SETKÁNÍCH –  
sejdeme se tedy opět ve středu 2.12. jako vždy od 21. hod.  

Jak víte, od 20. hod. předtím začíná JSME SPOLU tentokrát s  velmi zajímavým 
tématem „KÝM JSI, TAK ČTEŠ BIBLI“ – tak můžete stihnout obě setkání. 

Odkaz pla) stále stejný: h3ps://meet.google.com/hpt-w<z-cib. 

Věříme že nejen pro nás je takové setkání přes týden darem, těšíme se na vás! 

Přejeme si aby vám společné modlitby dávaly smysl a byly obohacením vašeho 
duchovního života – srdečně Vaši kazatelé Soňa a Vašek. 

https://meet.google.com/hpt-wfjz-cib


ADVENTNÍ ČAS S BETHANY 
Ve čtvrtek 19. listopadu se opět sešel misijní výbor (někteří byli přítomni osobně, 
jiní připojeni pomocí techniky). Záměrem bylo upřesnit a dotahovat přípravu na 
misijní akce našeho sboru, které proběhnou v prosinci. Půjde o čtyři, respektive 
pět aktivit (počítáme-li i první sobotu v lednu – Sobotu vděčnosti s  vytažením 
novoročních zaslíbení), kterými bychom chtěli oslovit členy našich rodin, 
spolupracovníky, naše přátele a známé. 

První dvě aktivity budou připraveny jako rozhovory – první bude rozmluva Pavla 
Šimka s Radimem Passerem a druhá bude rozhovor Radima Passera se Soňou 
Sílovou a Vaškem Vondráškem. Přejeme si, aby lidi mohl oslovit jejich příběh, 
víra a život, ale také vánoční poselství o Pánu Ježíši Kristu a upozornění na 
Společenské centrum a sbor Bethany. 

Třetí aktivita bude na náměstí Brumlovka a půjde o koncert spolu 
s  představením Bethany, ale především vánočního příběhu – tedy evangelia, 
Slova o Kristu a jeho významu pro člověka, kde vystoupí krátce naši kazatelé. 

Vyvrcholením těchto aktivit by měla být na Štědrý den Půlnoční bohoslužba 
v  Bethany, kde kromě zpěvů bude především předneseno Slovo o poselství 
Vánoc, o naději, o Pánu Ježíši Kristu a Jeho 1. a 2. příchodu. 

Všechny tyto aktivity se budou odehrávat vždy ve čtvrtek od 18 hodin (s výjimkou 
půlnoční ve 22,00). První dvě budou on-line a u dalších dvou předpokládáme, že 
budou – dá-li Pán – naživo (ale budou také natáčeny). V  příloze tohoto 
zpravodaje se můžete podívat na pozvánku na tyto akce. Nabízíme Vám také 
odkaz na stránkách Společenského centra, kde si můžete tuto pozvánku 
stáhnout. Chceme Vás, milé sestry a bratři, poprosit, abyste se nejen těchto akcí 
zúčastnili, ale především pozvali ty, na kterých Vám záleží a které máte rádi. Přáli 
bychom si, aby každý přeposlal tuto pozvánku alespoň 1-2 svým známým.  

Přestože se stále ještě nemůžeme scházet a vtáhnout Vás více do těchto aktivit, 
které připravuje misijní výbor spolu s  Maranathou (které velmi děkujeme za 
personální, organizační i finanční pomoc), věříme, že na nás modlitebně myslíte 
a protože vnímáme, že je to naše společná věc a všichni si přejeme, aby 
poselstvím o Pánu Ježíši Kristu a Jeho lásce mohli být osloveni noví lidé, 
chceme Vás požádat o spolupráci. Prosíme, abyste se přihlásili a zapojili. 
Vážíme si každého, každý může být prospěšný. Někteří z  Vás budou ochotni 
pomoci něčím konkrétním, někteří budou ochotni dát finanční dar (i na této 
aktivitě se budeme podílet), jiní pomohou něco jiného zajistit, další se budou 
modlit… A každý může někoho osobně pozvat nebo přeposlat mu plakát. Téměř 
každý také může přijít na koncert nebo na Půlnoční. 

I když se ještě společně nemůžeme potkávat, těšíme se, že na tuto misijní 
aktivitu budete myslet a modlit se za ni a věříme, že budete ochotni také pomoci. 
Za to Vám už dopředu za misijní tým děkuji a společně chceme prosit o Boží 
vedení a požehnání. 

Luděk Svrček 





STROM PŘÁNÍ 2 - LÁSKA NA BRUMLOVCE POMÁHÁ  
HTTPS://WWW.SPOLECENSKECENTRUM.CZ/STROM-PRANI/ 
Krásný den všem, 

dovoluji si sdílet s vámi aktuální informace ohledně Stromu přání 2, který se letos 
uskuteční bez našeho fyzického stromku a stánku na náměstí Brumlovka. Strom 
přání 2 bude tedy virtuální, ale konkrétní přání potřebných lidí jsou skutečná a čekají 
také na vás :).  

Na seznamu máme celkem 152 dárků, vzhledem k situaci jsou však v nižších 
cenových relacích než minulý rok. 

Jako letošní příjemce dárků jsme vybrali s organizací ADRA a Protěží následující: 

• seniory z  domova  na Zámečku (https://www.csop10.cz/nase-sluzby/
pobytove-sluzby/domov-vrsovicky-zamecek.aspx) ,  

• mentálně postižené obyvatele domova Sulická ( http://domov-sulicka.cz/)  
• děti z pěstounských rodin a děti a juniory z Domova dětí v Lubenci. 

Všechna přání naleznete v přiložené tabulce: 

https://docs.google.com/spreadsheets/u/1/d/1-
Ze9rUdJYwknhebLyBtGAFLR_OI6jqKFDB6mpCW7JwA/edit?
usp=sharing_eip&ts=5faae9f4 

Ne všichni dárci, kteří darovali vloni, se letos z finančních důvodů zapojí. Nicméně 
zase se objevili noví dárci, oslovení i přes osobní kontakty. Podílejí se jak jednotlivci, 
tak i skupiny, rodiny, pracovní kolektivy a dokonce děti z druhé třídy základní školy.  

Mám velkou radost, že si již v tabulce dárky zamluvilo 120 lidí! 

Dětem bychom chtěli dárky darovat včas, pod stromeček a seniory a mentálně 
postižené bychom obdarovali v lednu - s ohledem na nouzový stav a restrikce 
chceme dát lidem více času na pořízení dárků. Dárci dostanou ozdobu a jsou také 
informováni, že Strom přání je realizován společně s námi - s Bethany, s organizací 
ADRA a DC Protěž. 

Jako výraz poděkování všem dárcům jsme je chtěli původně pozvat na zpívanou 
bohoslužbu do Bethany. Toto v současnosti není možné, ale doufáme, že jakmile to 
situace umožní, chceme toto osobní setkání a koncert lidem v Bethany nabídnout. 

Děkuji také sestrám a bratřím z Bethany, kteří si v tabulce již pro někoho dárek 
vybrali a pomáhají s akcí. Věříme, že láska na Brumlovce pomůže i letos! 

Denisa Šnebergrová 
za organizační tým 

https://www.csop10.cz/nase-sluzby/pobytove-sluzby/domov-vrsovicky-zamecek.aspx
https://www.csop10.cz/nase-sluzby/pobytove-sluzby/domov-vrsovicky-zamecek.aspx
https://www.csop10.cz/nase-sluzby/pobytove-sluzby/domov-vrsovicky-zamecek.aspx
http://domov-sulicka.cz/
https://docs.google.com/spreadsheets/u/1/d/1-Ze9rUdJYwknhebLyBtGAFLR_OI6jqKFDB6mpCW7JwA/edit?usp=sharing_eip&ts=5faae9f4
https://docs.google.com/spreadsheets/u/1/d/1-Ze9rUdJYwknhebLyBtGAFLR_OI6jqKFDB6mpCW7JwA/edit?usp=sharing_eip&ts=5faae9f4
https://docs.google.com/spreadsheets/u/1/d/1-Ze9rUdJYwknhebLyBtGAFLR_OI6jqKFDB6mpCW7JwA/edit?usp=sharing_eip&ts=5faae9f4


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

WWW.BOHOSLUZBYONLINE.CZ

2. 12. 20:00
JSME SPOLU NAD BIBLÍ 
– "KÝM JSI, TAK ČTEŠ BIBLI"
Soňa Sílová, Natálie Gabrišová, 
Michal Balcar

4. 12. 20:00
VÍTĚZSLAV VURST
kazatel, kaplan mobilního hospicu

www.casdsmichov.cz



BLAHOPŘEJEME TĚM, KTEŘÍ OD 28.11. - 4.12. SLAVÍ 
NAROZENINY 
30. 11.     Monika Balangó a Vít Horák 
  3. 12.     Ruth Stevens 
  4. 12.     Zdeněk Dušek 
Přidáváme biblický text: 
Hospodin je má síla a můj štít, na něj se v srdci spoléhám. Pomoc jsem dostal, mé 
srdce jásá, svou písní chci mu děkovat!  (Žalm 28,7) 
  

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 

SBÍRKA MODLITEBNÍHO TÝDNE, DESÁTKY A DARY NA 
PROVOZ SBORU 
Vážené sestry, vážení bratři.  

Součástí modlitebního týdne, který skončil minulou sobotu je také i sbírka, která je 
určena na Globální misii. Tyto dary modlitebního týdne zasílejte prosím na sborový 
účet číslo 2801455127/2010 s uvedením variabilního symbolu “100”. Pro tyto dary 
můžete využít případně i účet Českého sdružení číslo 2124349/0800 a i zde 
variabilní symbol “100”. 

 V případě plateb desátků na sborový účet uvádějte prosím vždy variabilní symbol 
"10". Pokud variabilní symbol neuvedete, nevíme o jaký zaslaný dar se jedná. 

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. 

Za poskytnuté dary jménem naší církve i sboru děkujeme. K platbě prosím využijte 
účet FIO BANKY -   2801455127 / 2010 


