
BLAHOPŘEJEME TĚM, KTEŘÍ  
OD 28.9.—4. 10. SLAVÍ NAROZENINY 
4.10. Aneta Gondolová 

Přidáváme biblický text: 

Blaze tomu, kdo má ku pomoci Boha Jákobova, kdo s nadějí 
vzhlíží k Hospodinu, svému Bohu, jenž učinil nebesa i zemi s 
mořem a vším, co k nim patří, jenž navěky zachovává 
věrnost. (Žalm 146, 5.6) 

PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 
10.00—11.00 Sobotní škola 
 vede s. Eva Malá 
 diakonka sálu: Monika Ptáčníková 

• Společné písně: s. Žaneta Teaotea 
• Modlitba 
• Studium Bible ve skupinkách 
• Sbírka pro misijní projekty CASD                             

11.00—11.30 Přestávka 

11.30—13.00 Slavnost večeře Páně 
  vede br. Ivo Řehák  
 diakon sálu: Daniel Dvořák 

• Společná píseň: s. Žaneta Teaotea 
• Modlitba 
• Sbírka vděčnosti pro potřeby sboru 
• Oznámení: br. Ivo Řehák 
• Společná píseň  
• Modlitba před kázáním 
• Ztišení 
• Kázání: br. Pavel Šimek 
• Píseň 
• Čtení textu k umývaní nohou 
• Obřad umývaní nohou 
• Píseň 
• Čtení textu k příjímání chleba, modlitba 
• Přijímání chleba a vína 
• Společná píseň: Tebe Boha chválíme 
• Modlitba s požehnáním 

28. 9. 2019

SBÍRKA Z MINULÉ SOBOTY 
• Sbírka pro misijní projekty CASD  2 651,- Kč 
• Sbírka pro potřeby našeho sboru  9 619,- Kč 
• Celkem                                                            12 270,- Kč 

KLUB ZDRAVÍ ZVE NA AGAPÉ A 
PŘEDNÁŠKU BR. MILANA MOSKALY 
Klub zdraví Bethany a oddělení diakonie vás všechny zve a 
těší se na společně prožitý čas při společném obědě Agapé 
19. 10. - ihned po ukončení Bohoslužby.  

Prosíme, aby každý dle svých možnosti přinesl něco 
vhodného a dobrého k snědku -:). 

Jak si udržet radostnou a zdravou mysl, se dozvíte v 
přednášce, která bude následovat od 14 hodin. Tématem 
"Umění pozitivního myšlení” nás provede br. Milan Moskala. 
Pozvání je určeno vám i vašim známým. Věříme, že 
informace z přednášky a čas prožitý v našem společenství 
Bethany bude pro všechny  obohacující a příjemný. 

SLAVNOSTNÍ BOHOSLUŽBA PŘI 
PŘÍLEŽITOSTI MEZINÁRODNÍHO DNE 
SENIORŮ  
V sobotu 5. října od 9:30 hod. proběhne v modlitebně v 
Praze na Smíchově celodenní setkání 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, +42606 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 - br. Jiří Stejskal 
• Třída v bočním sále - br. Luděk Veselý 

• 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 - br. Stano Slamka 

POZVÁNÍ KLUBU ZDRAVÍ BETHANY A 
ODDĚLENÍ DIAKONIE NA TOULÁNÍ 
DIVOKOU ŠÁRKOU 
Pojďte s námi na nedělní procházku 6. 10.. Sraz máme na 
konečné stanici tramvaje 20 a 26 Divoká Šárka v 11 hod. 

Do batůžku si přibalte pití, svačinu, lehkou deku pro krátké 
posezení, za příznivého počasí vezměte dráčky pro děti, 
které s nimi budeme pouštět. 

Při našem putování přírodní rezervací, budeme mít možnost 
se i občerstvit v zahradní restauraci. Těšíme se na společné 
zážitky. 

za Klub zdraví Katka a Ester Martínková a Evička Zrnová 

http://padesatplus.casd.cz/?ai1ec_event=slavnostni-bohosluzba-pri-prilezitosti-mezinarodniho-dne-senioru&instance_id=98
http://padesatplus.casd.cz/?ai1ec_event=slavnostni-bohosluzba-pri-prilezitosti-mezinarodniho-dne-senioru&instance_id=98
http://padesatplus.casd.cz/?ai1ec_event=slavnostni-bohosluzba-pri-prilezitosti-mezinarodniho-dne-senioru&instance_id=98
http://padesatplus.casd.cz/?ai1ec_event=slavnostni-bohosluzba-pri-prilezitosti-mezinarodniho-dne-senioru&instance_id=98


SOBOTNÍ DOPIS 
S. ILONKA SEMRÁDOVÁ 

OZNÁMENÍ SBORU 
1. Dnes dopoledne společně slavíme památku Večeře 

Páně. Kázáním nám bude sloužit br. Pavel Šimek. 

2. Ranní modlitební setkávání probíhají  
úterý        1. 10. v 8.30 ve sboru 
středa      2. 10. v 8.30 ve sboru 
čtvrtek     3. 10. v 8.30 ve sboru 

3. Příští sobotu 5.10.. nám bude Božím slovem 
sloužit br. Pavel Eder 

4. V neděli 6.10. jste zváni na společnou procházku 
Divokou Šárkou. Zve oddělení zdraví a diakonie. 

5. Další pozvánky - viz zadní strana Zpravodaje 

6. 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.
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O poslušnosti 

Milé sestry, milí bratři, 

v minulém dopisu se náš kazatel br. P. Šimek zmínil o 
události vyjití Izraelců z Egypta. Ráda bych na tuto 
událost navázala krátkým zamyšlením. 

Izraelci po přechodu Rákosovým mořem putovali po 
poušti až k hoře Sínaj. Vedl je Mojžíš.  

Ex 19;1 "Přesně tři měsíce poté, co opustili Egypt, vytáhli 
Izraelci k Refídimu a dorazili na Sinajskou poušť. Přišli 
až na úpatí hory Sínaje a utábořili se tam." 

Hospodin promluvil k Mojžíšovi: Ex 19;12 "Urči lidem 
hranici, kterou nesmí překročit, a upozorni je: V žádném 
případě nevystupujte na horu ani se nepřibližujte k 
jejímu úpatí, protože kdokoliv by se hory třeba jen dotkl, 
musí bez milosti zahynout". 

Bylo nutné   lidem vymezit hranice?   Vymezení hranice 
byla především ochrana lidí. Lidí poznamenaných 
hříchem a tradicí uctívání jiných božstev v cizí zemi.  

Lidé se měli naučit, že na setkání s Hospodinem se 
musí připravit tělesně i duchovně. Měli připravit svojí 
mysl na setkání s Hospodinem.  

Hospodin na Sínaji lidem nejen vymezil hranice, ale dal 
jim zákony. 

Ex 24,3: “Když Mojžíš předložil l idu všechna 
Hospodinova slova a nařízení, Izraelci jednohlasně 
zvolali: Budeme respektovat všechno, co Hospodin  
řekl." 

Izraelci slíbili poslušnost. Mojžíš vystoupil na horu 
Sínaj a byl tam čtyřicet dní a čtyřicet nocí. 

Mojžíš se nevracel a Izraelci naléhali na Árona, aby jim 
udělal vlastního boha. Áron jim nevymezil "hranice" a 
vyhověl jim. Odlil ze zlata bůžka - zlatého býčka. 

Když Izraelci ztratili kontakt s Mojžíšem a s Bohem, 
přestali poslouchat a překročili Bohem dané hranice 
(pravidla). 

Byli to pouhé tři měsíce, co Izraelci vyšli z Egypta a 
prožili přechod přes moře. Bylo to pouhých čtyřicet dní, 
co neviděli a neslyšeli Mojžíše. 

Z našeho pohledu je to snad krátký čas na to, aby 
selhali.   

A co my? Jsme schopni poslušnosti k Bohu v tomto 
světě bez modliteb, přípravy a prožití sobotní 
bohoslužby a studia Bible čtyřicet dní?  

Jsem Pánu Bohu vděčná za to, že pokud nechceme, 
nemusíme tuto zkoušku zažít.  

K modlitbám se můžeme ztišit kdykoliv, Bibli můžeme 
otevírat každý den, sobotní bohoslužby jsou nám 
dostupné. A Duch Svatý nás k poslušnosti povede.  

Přeji nám všem hojnost Božího požehnání pro každý 
den. 

S láskou Ilona Semrádová 


