
PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 
10.00—11.00 Sobotní škola 

 uvádí: s. Eva Malá 

 diakonka sálu: s. Pavlína Sojková 

• 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  

 diakonka sálu: s. Eva Zrnová 

• 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  

• Ztišení 

• Kázání: br. Kris Teaotea 

• Společná píseň 

• Závěrečná modlitba

16. 11. 2019

SBÍRKA Z MINULÉ SOBOTY 
• Sbírka misijní projekty církve                    7 085,- Kč 
• Sbírka pro potřeby našeho sboru                   9 531,- Kč 
• Celkem                                                              16 616,- Kč 

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. Eva Malá 
• Třída v bočním sále - s. Lenka Kalivodová 

• Mimiškolka 0 - 3 roky - zajišťují rodiče v MŠ Elijáš 
• Dětská školka 3,5 - 7 let - s. Gabriela Hejrová 
• Dětská škola 11 - 15 let - br. Stano Slamka 

 

PŘEDNÁŠKY - BR. PAVEL ŠIMEK 
Na podzim chystáme v našem sboru Bethany sérii 
přednášek s názvem: Odhalte, jak Ježíš jednal s lidmi. Při 
jednotlivých setkáních se dozvíme jak Ježíš jednal s 
různými typy nebo skupinami lidí  s kterými se ve svém 
životě na zemi setkal. Názvy jednotlivých přednášek jsou: 
  
15.11. pátek       Jak jednal s nemocnými 
20.11. středa      Jak jednal s náboženskými vůdci 
22.11. pátek       Jak jednal se spravedlivými 
27.11. středa      Jak jednal s hříšníky 
29.11. pátek       Jak jednal s posedlými 
  4.12. středa      Jak jednal s věřícími 

Tyto přednášky bude mít náš místní kazatel br. Pavel 
Šimek. Začátek přednášky vždy v 18:00 hodin ve sboru 
Bethany.

V TÝDNU OD OD 16. - 22. 11. NIKDO 
NESLAVÍ NAROZENINY 

15. UNIJNÍ SETKÁNÍ ASI V 
BRATISLAVĚ 
Ve dnech 28. až 30. listopadu 2019 se uskuteční 15. unijní 
setkání ASI-CS v hotelu Crowne Plaza Bratislava (Hodžovo 
nám. 2). Hlavními hosty budou populární evangelista CASD a 
autor mnoha knih Dwight Nelson a ThDr. Jiří Moskala, děkan 
a profesor na Andrews univerzitě v USA. 

Nosným tématem celé akce je „Povedz to svetu„. Program 
začíná ve čtvrtek křeslem pro hosty. Pokračuje v pátek od 
rána zajímavými padesátiminutovými semináři. Hlavní část 
začíná v pátek večer slavnostním otevřením programu, který 
pokračuje i v sobotu. Na unijním setkání proběhne 
prezentace vybraných projektů a sbírka, kterou ASI-CS 
podpoří práci laiků.  

Registrovat se můžete na stránkách ASI. Účastníci 
s o b o t n í h o p r o g r a m u ( v č e t n ě p á t k u v e č e r ) s e 
registrovat nemusí.  

LÁSKA POMÁHÁ NA BRUMLOVCE! 
Jsme vděčni, že jako společenství Bethany jsme iniciátory 
krásné akce Láska pomáhá na Brumlovce.  
Přijďte si 27.11. při slavnostním rozsvěcení vánočního 
stromu na náměstí Brumlovka vybrat přání 1 dítěte či 
seniora, které proměníte ve skutečný zabalený dárek.  
Více informací na letáku a na  www.spolecenskecentrum.cz.  

Za organizátory Vám děkují Denisa Šnebergová, Jarda Hejra, 
Pavel Eder, Martina Špinková, Marta Veselá 

SBÍRKA MODLITEBNÍHO TÝDNE 
Dnešní misijní sbírka je i sbírkou vděčnosti.Ty dary by měly 
odrážet naši vděčnost  za Boží péči , ochranu a 
požehnání,  kterých se nám od Něho dostalo za uplynulý 
církevní rok. 

https://unijnisetkani.shop1.cz/rubriky/uvod
http://www.spolecenskecentrum.cz
https://unijnisetkani.shop1.cz/rubriky/uvod
http://www.spolecenskecentrum.cz


POZVÁNÍ NA LETNÍ SBOROVOU 
DOVOLENOU V BESKYDECH 

OZNÁMENÍ SBORU 
1. Dnes dopoledne nám kázáním poslouží 

br. Kris Teaotea . 

2. Ve středu 20.11. a v pátek 22.11.v 18:00 hodin jste 
všichni zváni pokračování přednášek s názvy  “Jak 
jednal s náboženskými vůdci” a “Jak jednal se 
spravedlivými”. Přednášejícím je br. Pavel Šimek 

3. Ranní modlitební setkávání probíhají 
úterý      19. 11. v 8.30 ve sboru 
středa    20. 11. v 8.30 ve sboru 
čtvrtek   21. 11. v 8.30 ve sboru 

4. Příští sobotu 23.11.. nám bude Božím slovem 
sloužit s. Silvie Slavíková. Kázání bude součástí 
Worship bohoslužby.  

5. Mysleme na svých modlitbách na sestry a bratry, 
kteří jsou nemocní nebo prožívají různé těžké 
životní situace.

WWW.SPOLECENSKECENTRUM.CZ

Prosíme všechny 
o zachování klidu během bohoslužby.

Milí přátelé, 

chtěli by jste společně strávit 1 prázdninový týden 
s Bethany?  

Poslední srpnový týden od 23.8. – 30.8. máme 
možnost prožít v  Resortu Beskydy na moravsko-
slovenském pomezí Beskyd. Tento křesťanský resort 
patří rodině Maďových, kteří se starají o opravdu 
rodinnou atmosféru během celého pobytu.  

K  dispozici jsou 2-4 lůžkové pokoje se sociálním 
zařízením, venkovní tenisové kurty, vnitřní sauna, 
bazén, Whirlpool. Přímo od hotelu se můžete pěšky či 
na kole vydat mnoha směry, zvládnout hřebenovky, 
výstup na nejvyšší horu Beskyd - Lysou horu nebo jen 
autem zavítat na různá zajímavá místa v  okolí 
(Valašské muzeum v  Rožnově, nádherná oblast 
Velkých Karlovic či na Slovensko).  

Cena za týdenní pobyt včetně polopenze - snídaně a 
večeře (výběr z  masové a vegetariánské verze) na 1 
dospělou osobu na týden by se pohybovala do 4000,- 
Kč (děti se slevou). 

Věříme, že společně strávený čas v  čisté přírodě, s 
ranními pobožnostmi i zaj ímavým večerním 
programem obohatí, prohloubí naše vzájemné vztahy a 
je rovněž ideální příležitostí pozvat vaše blízké, přátele, 
příbuzné, aby „ochutnali“ křesťanské společenství 
přirozenou formou.  

Přihlásit se můžete do konce listopadu ústně, tel. 
773652152 nebo emailem 

 spinkova.martina@gmail.com 

Moc se na Vás těšíme!  

Za oddělení křesťanského domova Bethany Martina a 
Radek Špinkovi  

. 

mailto:spinkova.martina@gmail.com
mailto:spinkova.martina@gmail.com

