
od této soboty 7. do následující soboty 14.11. budeme prožívat modlitební týden spolu s 
ostatními adventisty a přáteli církve po celém světě. Tento modlitební týden budeme 
nejen v naší zemi prožívat ve specifických karanténních podmínkách, četbou přednášek 
a modlitbami v našich rodinách či jednotlivci doma. Přesto úplně sami o modlitebním 
týdnu být nemusíme. 
V sobotu 7. si myšlenky z přednášky připomeneme s br. Tomášem Stašem (měl mít kázání 
při dopolední bohoslužbě) od 17:00 hod. při online zakončení soboty (na pravidelném 
odkazu na našich sborových stránkách). A právě i zde bude prostor pro modlitební chvíli. 
Přednášky jsou ke stažení na www.adventorion.cz (Advent 8/2020) Tuto sobotu 
od 14:00 hod. br. Oldřich Svoboda poskytne prezentaci historie modlitebních týdnů i úvod 
do tohoto letošního. Zároveň zazní úvodní poselství předsedy unie a předsedů 
jednotlivých sdružení (na YouTube zadat do vyhledávače Hope TV Czech). 
Ve středu 11.11. (skvěle se pamatuje) od 20:00 hod. se opět všichni, kdo mohou a chtějí, 
mohou propojit prostřednictvím internetu a modlit se (odkaz stejný jako na zakončení 
soboty) 
V sobotu 14.11. pak opět v rámci zakončení tohoto svátečního dne odpočinku 
od 17:00 hod. budeme ve shrnutí základních myšlenek přednášek modlitebního týdne 

tento zvláštní týden modliteb uzavírat. Opět budeme mít čas se spolu modlit. 
Prosím, máte-li na srdci někoho, za koho se modlíte, nebo nějakou situaci, není-li to 
důvěrné, prosím, napište mně to na můj e-mail (josef.cepl@email.cz) nebo zavolejte (607 
570 229) do sobotního večera. Rád pošlu br. Mírovi F. ke zveřejnění všem a můžeme se 
nejen příští týden za potřebné modlit. V tomto směru prosím o modlitby za ses. Alenku 
Filipovovou, která opět musí snášet karanténu v DD, byť se zatím cítí v rámci svých 
možností dobře, jsme s ní v telef. kontaktu včetně samozřejmě její rodiny. Prosím o 
přímluvné modlitby za pana Petra, který je člověkem hledajícím pravdu o Bohu, církvi, 
Bibli, Desateru….. Takových lidí je více, modleme se za ně. Prosím, modleme se i za 
přípravu rekonstrukce sborového domu a přístavby modlitebny, ve specifických 
podmínkách příprava pokračuje. 
K dispozici jsou i ostatní programy, na které jsme si už zvykli. Kromě již uvedených 
společných online závěrů sobot, je to dětská sobotní školka třídy A i B (9:30 a 10:00 
hod.) a sobotní škola dospělých (9:30 – 10:30 hod.) na odkazu: meet.google.com/swx-
fmvf-jzv Všechna ostatní setkání, včetně středečního času pro modlitby jsou k dispozici 
na známém odkazu: https://meet.google.com/zug-bmcq-dzr 
„Všechnu naději jsem složil v Hospodina. On se ke mně sklonil, slyšel mě, když o pomoc 
jsem volal.“ Žalm 40/1 

Josef Cepl, kazatel sboru  

2020-11-05 

 


