
BLAHOPŘEJEME TĚM, KTEŘÍ  
OD 15.—28. 9. SLAVÍ NAROZENINY 
15.9. Samuel Gazdík 
17.9. Adéla Gondolová 
19.9. Alžběta Stará 
21.9. Richard Korbut-senior 
22.9. Olga Řeháková a Vojtěch Toral 
27.9. Jana Řeháková a Denisa Wimmerová-Šnebergrová 

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) 
PS: Omlouváme se těm, které jsme neuvedli minulý týden. 

PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 
10.00—11.00 Sobotní škola 

 vede s. Jan Řehák 

 diakonka sálu: s. Eva Zrnová 

• Společné písně: Slamkovi 

• Modlitba 

• Studium Bible ve skupinkách 

• Sbírka pro misijní projekty CASD                             

11.00—11.30 Přestávka 

11.30—13.00 Bohoslužba s kázáním 

  vede s. Ilona Semrádová  

 diakon sálu: br. Jiří Stejskal 

• Společná píseň: Slamkovi 

• Modlitba 

• Sbírka vděčnosti pro potřeby sboru 

• Oznámení: s. Ilona Semrádová 

• Společná píseň  

• Příběh pro děti: br. Ivo Řehák 

• Modlitba před kázáním 

• Čtení z Bible: s. Marcela Řeháková 

• Ztišení 

• Kázání: br. Ivo Řehák 

• Sólová píseň: Slamkovi 

• Společná píseň: Slamkovi 

• Závěrečná modlitba 

21. 9. 2019

SBÍRKA Z MINULÉ SOBOTY 
• Sbírka pro misijní projekty CASD  2 818,- Kč 
• Sbírka pro potřeby našeho sboru  5 698,- Kč 
• Celkem                                                              8 516,- Kč 

POZVÁNÍ NA NEDĚLNÍ ADRA BĚH 
Rád bych Vás pozval na zítřejší společně strávený den na 
Ladronce. 22. 9. v 11 hod. odstartuji charitativní ADRAběh 
pro dospělé a ve 12.30 hod. pro děti. Registrace na místě pro 
dospělé od 9 - 10 hod., registrace pro děti od 9 - 11 hod. 

Běh i doprovodný program zaujmou samy o sobě, letos jej 
ale obohatí i známé osobnosti ze světa sportu či kultury 
(herec Saša Rašilov, biatlonisté Markéta Davidová a Ondřej 
Moravec). Věřím, že krásný den na Ladronce stráví 
jednotlivci, skupinky přátel i rodiny s dětmi. Více informací o 
akci na www.adrabeh.cz. 

Těším se na Vás, Radek Špinka za organizaci ADRA. 

SLAVNOSTNÍ BOHOSLUŽBA PŘI 
PŘÍLEŽITOSTI MEZINÁRODNÍHO DNE 
SENIORŮ 
V sobotu 5. října od 9:30 proběhne v modlitebně v Praze na 
Smíchově celodenní sejití u příležitosti Mezinárodního dne 
seniorů.  

Odpolední program začne ve 14 hodin. Tématem setkání je 
„Starší spojují – Bůh přítomný v každém čase.“ Více 
informací o akci je možné najít na webové stránce  http://
padesatplus.casd.cz. 

KONTAKTY 
• Pavel Šimek, kazatel, 731 113 252 - Studium Bible a 

příprava ke křtu 
• Ivo Řehák, starší sboru, 734 354 173 - Členství ve 

společenství sboru Bethany 
• Radomír Špinka, starší sboru, 737 077 482 
• Ilona Semrádová, vedoucí sboru, +420 606 823 780 
• Lenka Kalivodová, tajemnice, 603 503 037,  
• Eva Zrnová, diakonka, 732  380 116 
• 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 

ZPRAVODAJ SPOLEČENSKÉHO CENTRA

UČITELÉ SOBOTNÍ ŠKOLY 
• Třída v hlavním sále - s. Eva Malá 
• Třída v bočním sále - br. Ivo Řehák 

• Mimiškolka 0-3 roky - zajišťují rodiče v MŠ Elijáš 
• Dětská školka 3.5-7 let - s. Z. Pavlánová, s. G. Hejrová 
• Mladší mládež 10-15 let - s. Martina Špinková 

INFORMACE Z NAKLADATELSTVÍ 
ADVENT ORION 
• Nově jsou k zakoupení lekce sobotní školy ke studiu 

Bible 4/2019 Evangelium podle Ezdráše a Nehemjáše . 

• Nakladatelství Rosa Media vydalo knihu Hacksaw Ridge: 
Zrození hrdiny, příběh o Desmondu Dossovi, který byl i  
zfilmován.  Možnost zakoupení knihy u Davida Sabuky.  

• Byla vydána nová drobná knížka br. Jana Dymáčka s 
názvem Procházky reformací. Možnost objednání. 

 

http://www.adrabeh.cz
http://padesatplus.casd.cz/?ai1ec_event=slavnostni-bohosluzba-pri-prilezitosti-mezinarodniho-dne-senioru&instance_id=98
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SOBOTNÍ DOPIS 
BR. PAVEL ŠIMEK 

OZNÁMENÍ SBORU 
1. Dnes dopoledne nám kázáním poslouží 

br. Ivo Řehák. 

2. Ranní modlitební setkávání probíhají  
úterý        24. 9. v 8.30 ve sboru 
středa      25. 9. v 8.30 ve sboru 
čtvrtek     26. 9. v 8.30 ve sboru 

3. Ve středu 25.9. dopoledne můžeme společně 
putovat po svatojakubské cestě z Karlštejna přes 
Karlík a Vonoklasy do Černošic. Více informací u        
br. Iva Řeháka 

4. Příští sobotu 28.9. budeme v našem sboru slavit 
Památku Večeře Páně. Božím slovem bude sloužit 
br. Pavel Šimek 

5. Mysleme na svých modlitbách na sestry a bratry, 
kteří jsou nemocní nebo prožívají různé těžké 
životní situace a také i na plánovanou podzimní 
misijní akci v Kobylisích.

WWW.SPOLECENSKECENTRUM.CZ

Prosíme všechny 
o zachování klidu během bohoslužby.

1 

Pozvánka k Večeři Páně 

Večeře Páně má své kořeny v  hodu beránka, který 
Izraelci slavili o  Velikonocích. Velikonoce připomínaly 
Hospodinovy mocné činy při vysvobození Božího lidu 
z  egyptského otroctví. Bůh jim prokázal úžasnou 
milost a Izraelité odpověděli; 1 K 5,7.  

Velikonoce byly rodinnou slavností. Nebyly záležitostí 
jedince, ale týkaly se celého společenství. Byla to 
kolektivní slavnost.  Smrt velikonočního beránka byla 
předobrazem na Krista, který zemře za člověka (J 1,29) 

Když se slavil hod beránka, nemělo být v  izraelských 
domácnostech nic kvašeného. Tento požadavek 
představoval určitý prvek zkoumání a sebezpytování. 
Můžeme v tom vidět i určitý symbol odstranění hříchů. 

Rodiče měli svým dětem vyprávět příběh exodu. Měli 
jim živě vylíčit, jak to bylo tenkrát, když Boží lid 
vycházel z Egypta. 

Ex 12,14 říká: "A bude vám ten den na památku." Toto 
na památku bychom měli vhodněji překládat na 
zpřítomněni. Zpřítomnění však neznamená zhmotnění. 
Koncept pojmu "zpřítomnění" vychází z  hebrejského 
způsobu myšlení. V  něm se čas chápe tak, že určité 
klíčové události se jakoby znovu vracejí a stávají se 
naprosto aktuálními, zcela přítomnými. To znamená, že 
když Izraelci slavili Velikonoce, měli je prožívat tak, 
jako kdyby oni sami byli v  tu chvíli Hospodinem 
vyváděni z Egypta. Měli si uvědomovat, že vešli do dění 
Boží lásky. 

Tento motiv zpřítomnění je potom přejat a zdůrazněn 
i v Novém zákoně při ustanovení Večeře Páně. Večeře 

Páně se má slavit na památku, tedy na zpřítomnění 
smrti Pána Ježíše. Věřící si při ní má uvědomovat, že 
Kristus zemřel za něj. Má přijmout jeho lásku a má 
věřit tomu, že se stal a je jeho Spasitelem. Má to pro 
něj být živou a životně důležitou skutečností. 

Když Izraelita slavil velikonoce, měl se podívat čtyřmi 
směry:  

(1) Nejdříve se měl ohlédnout nazpět. Měl si 
připomenout Boží milost a moc, která se projevila při 
vyvedení jeho předků z Egypta. Měl si uvědomit, jak je 
k němu Bůh dobrý, milostivý, trpělivý a laskavý.  

(2) Měl nahlédnout také do svého nitra. Bylo nutné 
odstranit veškerý kvas, všechnu nečistotu a zlo, a to 
jak z domu, tak i ze srdce.  

(3) Ten, kdo slavil hod beránka, se měl rozhlédnout 
kolem sebe. Tento svátek nebyl soukromou záležitostí. 
Byli do něj zahrnuti všichni členové domácnosti a mohl 
k němu být přizván dokonce i host nebo tolik lidí, aby 
společně snědli celého beránka. 

(4) Věřící byl také vyzván, aby se podíval kupředu, do 
budoucna. Měl vyhlížet příchod Mesiáše a jeho 
království.  
 
Milí, těším se, že Večeře Páně bude pro nás všechny 
novým, krásným a radostným zpřítomněním Boží lásky, 
milosti a odpuštění. 


