
BLAHOPŘEJEME TĚM, KTEŘÍ  
OD 5.10.—11. 10. SLAVÍ NAROZENINY 
7.10. Nathaniel Hejra 
8.10. Ilona Semrádová 
11.10. Marcela Řeháková 

Přidáváme biblický text: 

Hospodin tě chrání ode všeho zlého, on chrání tvůj 
život.Hospodin bude chránit tvé vycházení a vcházení nyní i 
navěky. (Žalm 121, 7.8) 

PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 
10.00—11.00 Sobotní škola 

 uvádí br. Jan Řehák 

 diakonka sálu: s. Oksana Ornstová 

• Společné písně: s. Lenka Kalivodová 

• Modlitba 

• Studium Bible ve skupinkách 

• Sbírka pro misijní projekty CASD                             

11.00—11.30 Přestávka 

11.30—13.00 Bohoslužba s kázáním 

  uvádá s. Eva Malá  

 diakon sálu: s. Kateřina Martínková 

• Společná píseň: s. Lenka Kalivodová 

• Modlitba 

• Sbírka vděčnosti pro potřeby sboru 

• Oznámení: br. Ivo Řehák 

• Společná píseň  

• Modlitba před kázáním 

• Čtení z Bible: 

• Ztišení 

• Kázání: br. Pavel Eder 

• Společná píseň: s. Lenka Kalivodová 

• Závěrečná modlitba

5. 10. 2019

SBÍRKA Z MINULÉ SOBOTY 
• Sbírka pro misijní projekty CASD  2 692,- Kč 
• Sbírka pro potřeby našeho sboru               11 746,- Kč 
• Celkem                                                            14 438,- 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. 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, 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 - br. Luděk Veselý 
• Třída v bočním sále - s. Ilona Semrádová 

• Mimiškolka 0-3 roky - zajišťují rodiče v MŠ Elijáš 
• Dětská školka 3.5-7 let - s. Zuzka Pavlánová 
• Mladší mládež 10-15 let - s. Ivana Eder 

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 

EVANGELIUM PODLE EZDRÁŠE A 
NEHEMJÁŠE • VIDEOZÁZNAM 
V rámci studia Sobotní školy se ve 4. čtvrtletí roku 2019 
zaměříme na biblické knihy Ezdráš a Nehemjáš. Jiří 
Moskala, autor studijních lekcí, byl letos v létě hostem na 
akci studentské organizace INRIroad s Názvem INRI Bible 
Ezdráš Nehemjáš. Záznamy z této akce jsou k dispozici na 
youtube.



SOBOTNÍ DOPIS 
BR. IVO ŘEHÁK 

OZNÁMENÍ SBORU 
1. Dnes dopoledne nám kázáním poslouží 

br. Pavel Eder. 

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

3. V pondělí 7.10. v 17:30 se sejde výbor sboru, ke 
svému pravidelnému jednání. 

4. Ranní modlitební setkávání probíhají  
úterý        8. 10. v 8.30 ve sboru 
středa      9. 10. v 8.30 ve sboru 
čtvrtek   10. 10. v 8.30 ve sboru 

5. Příští sobotu 12.10.. nám bude Božím slovem 
sloužit br. Radim Passer 

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.

1 

Mat 13,33: Pověděl jim i toto podobenství: „Království 
nebeské je jako kvas, který žena vmísí do tří měřic 
mouky, až se všecko prokvasí.“  

Svět kolem nás je zahlcen hlukem. V televizním 

pořadu se moderátorka Michaela Jílková se svými 

hosty navzájem překřikují, aby ukázali svou dominanci. 

Jednotlivé televizní kanály úmyslně zesilují hlasitost 

během vysílané reklamy. Svět kolem nás je zahlušen 

hudbou kolísavé kvality, zvoněním mobilních telefonů, 

hlasitými telefonáty v dopravních prostředcích a různě 

se navzájem pokřikujícími lidmi.  

Náš Bůh ale pracuje zcela odlišným způsobem. 

Nekřičí, ale promlouvá:  

1. Kr. 19,12: hlasem tichým a jemným.  

Když Bůh v osobě Ježíše Krista sestoupil na tuto Zem, 

tak pak při svém působení s sebou nenosil megafon, 

nedoprovázela ho bombastická reklamní kampaň, ani 

záplava billboardů.  

Iz. 42,2: Nekřičí a hlas nepozvedá, nedává se slyšet na 
ulici.  

Milost je tichá. Je jako kvas, který žena vmísí do 

mouky, aby upekla chleba. Dnes máme kvasnice, které 

fungují rychle a celý proces zkracují o hodiny. Ať už 

rychle, nebo pomalu, kvas ale vždycky pracuje tiše, 

prostoupí celé těsto a přiměje ho vykynout.  

Kvas v podobenství:  
EGW: představuje Boží království. Znázorňuje 

přetvářející a oživující moc Boží milosti.  

EGW: Nikdo není tak špatný a neklesl tak hluboko, aby 
jej Boží moc nemohla změnit. Duch svatý vzbudí nový 
život a obnoví ztracený Boží obraz v každém, kdo se mu 
odevzdá.  

Jsem naprosto přesvědčen, že se každý z nás může 

změnit. Bez ohledu na věk i okolnosti nemusíme být 

otroky stejných životních návyků, zlozvyků a chyb. 

Dokonce ani těch zděděných! Ale naopak můžeme 

růst. Klíč ke změně ale leží mimo nás. Je mimo nás, 

ale může se stát naší součástí. Jako kvas, který žena 

vezme a vmísí ho do mouky, tak tiše a tajemně mění 

Kristova milost lidské bytosti. Může změnit každého z 

nás. Můžeme být jiní. Modleme se právě v tento 

sobotní čas za změnu svých životů.  


