
PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 
10.00—11.00 Sobotní škola 

 uvádí 

 diakonka sálu: s. Liuba Chornokoz 

• Společné písně: s. Žaneta Teaotea 

• Modlitba 

• Studium Bible ve skupinkách 

• Sbírka pro misijní projekty CASD                            

11.00—11.30 Přestávka 

11.30—13.00 Bohoslužba s kázáním 

  uvádí br. Radek Špinka  

 diakon sálu: s. Renata Dražková 

• Společná píseň: s. Žaneta Teaotea 

• Modlitba 

• Sbírka vděčnosti pro potřeby sboru 

• Oznámení: br. Radek Špinka 

• Příběh pro děti: s. Lenka Kalivodová 

• Společná píseň  

• Modlitba před kázáním 

• Čtení z Bible - Žalm 139: s. Vlasta Koudelová 

• Ztišení 

• Kázání: br. Pavel Šimek 

• Společná píseň 

• Závěrečná modlitba

19. 10. 2019

SBÍRKA Z MINULÉ SOBOTY 
• Sbírka pro dobrovolnické programy ADRA 15 872,- Kč 
• Sbírka pro potřeby našeho sboru                 11 012,- Kč 
• Celkem                                                              26 884,- Kč 

POZVÁNÍ NA SOBOTU 
KŘESŤANSKÉHO DOMOVA 2.11. 
Milí přátelé,  

rádi bychom Vás pozvali jménem oddělení Křesťanského 
domova sboru Bethany na společně strávenou sobotu 2.11. 

Dopolední zamyšlení i odpolední promítnutý křesťanský film 
budou mít společné téma a otázku: Jaká je Boží strategie 
pro život každého z nás? Každá dobrá firma má promyšlený 
záměr a strategii. Ví, kam směřuje a jaké bude v různých 
oblastech podnikat kroky. Jak je to s námi? Jaké máme jako 
rodiny či jednotlivci strategie my? A můžeme si jako křesťané 
dovolit nemít v dnešní poslední době strategie žádné?  

Součástí soboty bude i společný oběd a prosím proto 
každého z Vás o přinesení jídla, které dáme na jeden stůl. 
Děkujeme Vám :).  

Martina a Radek Špinkovi 

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 - s. Lenka Kalivodová 
• Třída v bočním sále - br. Luděk Veselý 

• Mimiškolka 0 - 3 roky - zajišťují rodiče v MŠ Elijáš 
• Dětská školka 3,5 - 7 let - s. Gábina Hejrová 
• Dětská škola 11 - 15 let - br. Stano Slamka ZPRÁVA Z KONGRESU PEOPLE 7.0 

Ve dnech 18.-22.9.2019 se v italském Lignanu konal kongres 
pod názvem PEOPLE 7.0  – Společně kupředu. 
Kongres byl připravený pro tři zásadní pilíře fungování 
církevní struktury: 

• Oddělení Dětských sobotních škol 
• Oddělení Služby rodinám (dříve KD) 
• Oddělení Služby žen 

Celému kongresu vévodilo motto:    
E -  encourage - povzbuzovat 
U -  uplift - povznést 
D -  develop - vyvíjet se 

V  dnešní uspěchané době, kdy se ukazuje, že ani množství 
technických vymožeností nám nenahradí pěstování dobrých 
vztahů, je nezbytně důležité si všímat lidí kolem sebe a to 
nejenom vně církve, ale především uvnitř. Na všechny je 
společností vyvíjen velký tlak na výkon. Od maminek malých 
dětí se očekává jejich výchova, ale zároveň i další aktivity, 
které musí zvládnout. Na dospívající děti a studenty jsou 
kladeny velké nároky, mladí lidé překonávají jednu výzvu za 
druhou, ženy a muži všech věkových kategorií jsou stavěni 
do pozice „superžen a supermanů“. A právě toto prostředí 
bývá velmi chudé na odpočinek, naslouchání, péči a zájem o 
druhé. Kongres byl velkým povzbuzením pro zúčastněné. 

Slavností sobotní bohoslužba byla vyvrcholením týdne, kde 
jsme pociťovali Boží přítomnost, ale také zodpovědnost za 
šíření Dobré zprávy v duchu motta: povzbuzovat a pomáhat 
rozvíjet se v budování dobrých vztahů. 

BLAHOPŘEJEME TĚM, KTEŘÍ  
OD 19. - 25. 10. SLAVÍ NAROZENINY 
23.10. Pavel Eder a Pavel Šimek 
24.10. Angelina Ornstová 

Přidáváme biblický text: 
Já budu jásotem oslavovat Hospodina, jásat k chvále Boha, 
který je má spása. Panovník Hospodin je moje síla. Učinil mé 
nohy hbité jako nohy laně, po posvátných návrších mi dává 
šlapat. (Abakuk 3, 18.19) 



SOBOTNÍ DOPIS 
BR. IVO ŘEHÁK 

OZNÁMENÍ SBORU 
1. Dnes dopoledne nám kázáním poslouží 

br. Pavel Šimek . 

2. Dnes v poledne jste zváni na společný oběd Agapé. 

3. Odpoledne od 14:00 se můžete zúčastnit 
přednášky br. Milana Moskaly “Umění pozitivního 
myšlení”. 

4. Ranní modlitební setkávání probíhají 
úterý      22. 10. v 8.30 ve sboru 
středa    23. 10. v 8.30 ve sboru 
čtvrtek   24. 10. v 8.30 ve sboru 

5. Všichni jste zvání účastnit se evangelizace „Ježíš 
tvá naděje“ ve Společenském centru Naděje ve 
dnech 20. 10. – 7. 11. 2019, který se nachází 
v Kobylisích. 

6. Příští sobotu 26.10.. nám bude Božím slovem 
sloužit místní kazatel br. Miroslav Starý. 

7. 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.

DOTEKY 

Jedna z  písní, kterou 1. října zesnulý Karel Gott také 
nazpíval, začíná slovy:  

Je nebezpečné dotýkat se hvězd,…  je nebezpečné 
dotýkat se tebe… 

Přiznám se vám, že plný smysl slov té písně mi naprosto 
uniká. Když ji ale někdy zaslechnu, tak si vždy pod těmi 
dvěma větami, bez ohledu na její další slova, ani nevím 
proč!, představím Ježíše. A v  tu ránu s  těmi dvěma 
větami nemohu souhlasit…  

Bible Krista představuje jako hvězdu, dokonce jako 
Hvězdu jitřní: (Zj. 2,28; Zj. 22,16). A vůbec nezakazuje se 
Ho dotýkat. Bylo a stále je naprosto blahodárné se Ho 
dotýkat. Když otevřu Bibli, tak je plná doteků. Dovoloval 
lidem, aby se uzdravili tím, že se Ho dotknou: 

Mk 3,10: Mnohé totiž uzdravil, proto se ti, kdo trpěli 
chorobami, tlačili k němu, aby se ho dotkli.  

Avšak lidé, kteří toužili po uzdravení, se Ho dotýkali 
dokonce i bez Jeho předchozího souhlasu: 

Luk 8,47: Když žena viděla, že se to neutají, přišla chvějíc 
se, padla mu k nohám a přede všemi lidmi vypověděla, 
proč se ho dotkla a jak byla hned uzdravena. 

Byli ale lidé, kterých se Ježíš dotkl sám, demonstrativně, 
o své vůli, aniž ho o to žádali. Dotkl se jich proto, aby byli 
uzdraveni, a aby demonstroval své mesiášské postavení: 

Luk 14,2: Tu se před ním objevil nějaký člověk stižený 
vodnatelností. 4. I dotkl se ho, uzdravil jej a propustil. 

Dotkl se však i nečistého předmětu, aby vzkřísil mrtvého. 
Ten dotyk Ho přitom vůbec rituálně neznečistil a 
nemusel se tak podle Mojžíšova zákona očistit : 

Luk 7,14: Přistoupil k  márám a dotkl se jich; ti, kteří je 
nesli, se zastavili. Řekl: Chlapče, pravím ti, vstaň! Mrtvý se 
posadil a začal mluvit. 

A velice zvláštní výpověď máme i v následujícím textu: 

Luk 18,15: Přinášeli mu i nemluvňátka, aby se jich 
dotýkal. 

Zvláštní verš! Nezdá se vám? V  tomto verši totiž 
nezaznívá, že by ty děti trpěly nějakými nemocemi. 
Nejspíše mu je jejich rodiče přinášeli, aby z Jeho doteku 
ty děti měly nějaký, textem blíže nedefinovaný, životní 
prospěch. Prostě aby se dotkli Ježíše, ze kterého 
vyzařoval pokoj, soucit, láska, kamarádství, přátelství…  

A právě totéž zažíváme i u nás, v našem sboru Bethany. 
Vzájemně se dotýkáme, objímáme a často při tom padají 
i polibky. Je to vztah, který signalizuje, že se nacházíme 
uprostřed rodiny, ve které mají všichni její členové k sobě 
velmi blízko. Ta rodina je prosta pomluv a soupeření. 
Zato je plná lásky. Vyvěrá z ní vřelý vztah. Ten vztah tato 
rodina zažívá i ve své korespondenci. Např. naše 
vedoucí sboru Ilonka nikdy neopomene své textové 
zprávy zakončit slovy: Mám tě ráda! S láskou!... 

Někteří noví členové rozšířili to naše sborové 
společenství právě kvůli těm vztahům, které v  něm 
zažívají. Kvůli těm vzájemným dotekům, po kterých 
společnost mimo nás tak hladoví. Nebojme se proto 
vzájemných doteků. Vždyť ony nás rituálně neznečistí… 
Dotýkat se sebe navzájem… A dotýkat se Jeho?? Těmi 
doteky se přece dotýkáme samé Hvězdy na Zem spadlé! 


