
Zpravodaj sboru Církve adventistů sedmého dne     

5. prosince 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 BR. LUDĚK VESELÝ 

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. VÁCLAV VONDRÁŠEK 

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


SEDMILHÁŘI KOLEM NÁS… I V NÁS ? 
Jako malý kluk jsem díky tatínkovu očnímu handicapu vyrostl na slepeckých 
knížkách, které u nás byly slyšet skoro pořád. Proto jsem i v dnešní době velmi rád, 
když si mohu podobné čtení na pokračování pustit při nějaké manuální práci, při 
relaxu, nebo ve chvílích, kdy si jdu zaběhat do parku. 

Jedna audiokniha mi byla v poslední době třikrát doporučena a já jí třikrát odmítnul, 
protože jsem si myslel, že je to nějaká naivní „ženská detektivka“ (omlouvám se 
všem sestrám za genderově nevyváženou poznámku) – ale po čtvrtém doporučení 
jsem jí dal šanci a musím se nerad (díky mé chlapské ješitnosti) přiznat k tomu, že 
jsem se velmi mýlil. 

Příběh z pera současné oblíbené australské autorky Liane Moriarty je nejen mistrně 
napsaný, ale je zároveň nádherně přednesený, zahraný výbornými herci. Celý poslech 
této audioknihy byl pro mě nakonec mimořádným uměleckým – i lidským zážitkem. 

Co mě ale hlavně zaujalo byl samotný příběh. Kniha se jmenuje SEDMILHÁŘKY a po 
jejím dočtení (doposlechnutí) musím přiznat, že jsem se dozvěděl něco sám o sobě. 
Většina z  nás jsme většinou – žel navzdory našemu křesťanskému přesvědčení – 
v zajetí mnoha předsudků o druhých, ale i o sobě. V zajetí řady falešných paradigmat, 
která do nás kdysi nahráli (vědomě či podvědomě) naši rodiče, později sborové 
společenství, pak kamarádi a ti, kteří lemovali cestu našeho života. Kolikrát jsme 
mnozí z  nás nedůvěřovali druhému, když to tolik potřeboval…. Kolikrát jsme se 
nezastali někoho v  našem okolí, který byl ve špatné chvíli na špatném místě a o 
kterém si díky tomu jeho okolí myslelo něco nehezkého… Kolikrát jsme se báli pustit 
se do konfliktu s většinou, která nás obklopovala, protože jsme se báli, abychom také 
obrazně nedostali nějakou ránu… Kolikrát jsme bláhově záviděli druhým kolem nás 
jejich větší či menší „náskoky“ a „výhody“- a neuvědomili si, jak někdy těžké kříže 
právě oni musí v  životě nést… Kolikrát jsme byly v  našich životech nemoudře 
nevděční lidem i Bohu – a tak si uštědřili vlastní góly… 

Rád využívám prostoru tohoto sborového Zpravodaje, abych se s  vámi o své 
obdarování touto audioknihou podělil – bylo to pro mě kázání, které si budu (doufám) 
dlouho pamatovat. Kázání, díky kterému prosím našeho dobrého Boha, abych byl 
laskavějším, milosrdnějším a pro našeho Pána použitelnějším člověkem.  

Vše má jen malý háček – v  archivu Českého rozhlasu DVOJKY je tato audiokniha 
k  dispozici pouze do 17.12.2020 – tak neváhejte. Kdo z  vás doposlechne až do 
konce, budu moc vděčný, když mi důvěrně napíšete aspoň jednu větu, čím jste byli 
skrze tuto audioknihu do vašeho života obohaceni – budu se těšit… 

S vděčností našemu dobrému Bohu, že nám poskytuje stále nové inspirace k životu 
v lásce Váš kazatel Vašek Vondrášek 

Odkaz: https://dvojka.rozhlas.cz/liane-moriarty-sedmilharky-kazda-je-jina-a-vsechny-
maji-sve-tajemstvi-8363012 



POKRAČUJE STŘEDEČNÍ MODLITEBNÍ SETKÁNÍ  
Naši milí bethanští, pokračujeme v našich on – line MODLITEBNÍCH SETKÁNÍCH –  
sejdeme se tedy opět ve středu 9.12. jako vždy od 21. hod.  

Jak víte, od 20. hod. předtím začíná JSME SPOLU tentokrát s aktuálním tématem 
„Vánoční příběh I.“ – 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. 

PŘÍŠTÍ SOBOTU 12.12. BUDE SLAVNOST VEČEŘE PÁNĚ 
Moji milí bethanští,  

jak víte, došlo k rozvolnění pandemických pravidel, díky kterým se budeme moci 
setkat za týden, v sobotu 12.12. 2020, osobně. Není to samozřejmě možné úplně 
bez omezení, ale mám radost z toho, že aspoň takto. 

Vládní nařízení nám umožňuje, aby se nás sešlo 30 % z možné kapacity modlitebny, 
což u nás vychází na 66 lidí + kdo by byl navíc, bude muset jít do vedlejší učebny a 
vše sledovat na místní velkoplošné obrazovce. K tomu je potřeba mít (krom těch, co 
slouží na stupínku) neustále nasazené roušky a standartně bude k  dispozici u 
vchodu desinfekce. 

Chceme společně slavit slavnost Večeře Páně. I za nutných přísnějších 
hygienických pravidel chceme dát ale možnost těm, kdo budou chtít, umýt si 
navzájem nohy. Jak víte, ve výjimečných situacích našich životů se stává, že si při 
Večeři Páně nohy nemyjeme (např. ze zdravotních důvodů…) – pandemická situace 
je výjimečná – proto necháváme na každém, jak se k  dané skutečnosti postaví. 
Svou křesťanskou zodpovědnost můžeme chápat různě, dejme si v  tom svobodu. 
Kéž by rozhodnutí každého z  nás bylo v  nastalé situaci „z víry“ – tzn.  s jasným 
vědomím, proč jsem se takto rozhodnul a byli jsme ochotní za své rozhodnutí 
přijmout i osobní zodpovědnost. Pro oba dva postoje můžeme mít pochopitelné 
důvody a ani jeden není v nastalé situaci jen správný či naopak nesprávný. 

Kdyby jste měli jakýkoliv dotaz, nebojte se zeptat kohokoliv z vedení sboru, budu se 
na Vás příští sobotu těšit.. 

Za výbor sboru Váš kazatel Vašek Vondrášek 

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


Z MISIJNÍCH AKTIVIT 
Milé sestry a bratři, 

chceme se s vámi podělit o velmi příjemné pocity, které jsme zažili  při sledování 
včerejšího rozhovoru Pavla Šimka a Radima Passera. Cílem tohoto rozhovoru bylo 
ukázat lidem na smysl víry v našeho Pána Boha a Ježíše Krista. Jsme 
přesvědčeni, že rozhovor tento cíl bohatě splnil. Při jeho sledování jsme také měli 
možnost poznat Radima z jiného úhlu pohledu, než jsme většinou zvyklí. 

Těm z vás, kteří neměli možnost rozhovor zhlédnout, to vřele doporučujeme. 
Chceme Vás poprosit, abyste odkazy na tento rozhovor předávali svým známým a 
pomáhali tak šířit právě v této době radostnou zpravu o Pánu Ježíši Kristu. Vždyť 
všichni, kteří se na přípravě podíleli, vynaložili nemalé úsilí a jsme všem za to 
velmi vděčni, a proto by byla škoda, kdyby video zapadlo a nebylo šířeno dále. 

Nezapomeňte také, že misijní aktivity pokračují opět ve čtvrtek 10.12. v 18 hodin 
(Radim Passer bude mít jako hosty Soňu Sílovou a Vaška Vondráška) a další 
čtvrtek 17.12. opět v 18 hodin koncertem na náměstí Brumlovka (a 24.12. ve 
22,00 Půlnoční bohoslužbou). Prosíme vás velmi o modlitební podporu, protože 
jde o naši společnou věc - šíření té dobré zprávy o Pánu Ježíši Kristu. (Pokud 
někteří z Vas jsou ochotni u posledních dvou akcích pomoci, ozvěte se, budeme 
velmi rádi.) 

Odkaz na video je  https://www.youtube.com/watch?v=_WjJXuu9m-M 

Nepřehlédněte, prosíme, též zvací video Radima na pořady v prosinci: https://
www.youtube.com/watch?v=Wsq0mloD9Yc 

S přáním požehnané soboty za Misijní výbor  

Vítek Horák a Luděk Svrček

https://www.youtube.com/watch?v=_WjJXuu9m-M
https://www.youtube.com/watch?v=Wsq0mloD9Yc
https://www.youtube.com/watch?v=Wsq0mloD9Yc




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

9.12. 20:00
VÁNOČNÍ PŘÍBĚH I.
Natálie Gabrišová, Soňa Sílová, Michal Balcar

11.12. 20:00
PŘÍBĚH SBORU RUMBURK
Gustav Činčala, kazatel

16.12. 20:00
VÁNOČNÍ PŘÍBĚH II.
Natálie Gabrišová, Soňa Sílová, Josef Dvořák

18.12. 20:00
SVÁTEČNÍ JSME SPOLU 
Soňa Sílová, Václav Vondrášek

25.12. 20:00
O VÍŘE NEVĚŘÍCÍCH
Vítězslav Vurst, kazatel

www.casdsmichov.cz



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 

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

Součástí modlitebního týdne, který před časem skončil 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 


