
BLAHOPŘEJEME TĚM, KTEŘÍ  
OD 15.—21. 9. SLAVÍ NAROZENINY! 
19. 9.   Jonášek Hejra 

Přidáváme biblický text: 
Ty jsi přece má naděje, Panovníku Hospodine, v tebe už od 
mládí doufám. (Žalm 71,5) 

PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 

10.00—11.00 Sobotní škola 

 vede s. Eva Malá 

• 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 

  vede s. Eva Zrnová 

• Společná píseň: s. Žaneta Teaatea 

• Modlitba 

• Sbírka vděčnosti pro potřeby sboru 

• Oznámení: s. Eva Zrnová 

• Společná píseň  

• Modlitba před kázáním 

• Čtení z Bible 

• Ztišení 

• Kázání: br. Jan Libotovský 

• Společná píseň 

• Závěrečná modlitba 

13.30—14.30  Setkání s br.Janem Libotovským 

• Představení semináře “Přirozený růst církve” 

14. 9. 2019

SBÍRKA Z MINULÉ SOBOTY 
• Sbírka pro misijní projekty CASD  2 096,- Kč 
• Sbírka pro potřeby našeho sboru  5 905,- Kč 
• Celkem                                                              8 001,- Kč 

EVANGELIZACE V KOBYLISÍCH 
Je pro nás všechny velkým požehnáním zúčastnit se 
evangelizace „Ježíš tvá naděje“ ve Společenském centru 
Naděje ve dnech 20. 10. – 7. 11. 2019,  který se nachází 
v Čumpelíkově ulici v Kobylisích. 

Sbor Naděje je rusky a ukrajinsky mluvící sbor, který je 
zapálený pro tuto evangelizaci. 

Z  důvodu jazykové bariéry požádali náš sbor Bethany o 
spolupráci.  

Služba našeho sboru bude spočívat především ve vítání 
návštěvníků přednášek, sdílení zkušeností a moderování. 

Věřím, že pro nás všechny je účast na přednáškách radostí a 
požehnáním. 

Prosím Vás, kdo budete mít možnost zapojit se do služby při 
evangelizaci JTN, obraťte se na mne nebo Evičku Zrnovou 
(hl. diakona) nebo Luďka Veselého (zást. diakona). 

Evangelizace „Ježíš tvá naděje“ je pro mě a věřím, že i pro 
mnohé z Vás, srdeční záležitostí. 

Právě na těchto přednáškách jsem před lety poznala Pána 
Ježíše Krista a otevřenou náruč sboru Bethany. 

Prosím, buďme tady pro bližní, kteří navštíví přednášky ve 
Společenském centru Naděje a pozvěme je k  nám, do 
Bethany. 

Všem Vám děkuji za Vaší ochotu, s. Ilona Semrádová

POCHOD PRO RODINU 
Aliance pro rodinu každoročně pořádá akci, která si klade za 
cíl připomenout občanské veřejnosti a politikům, že 
budoucností naši společnosti jsou rodiny, tedy tátové, mámy 
propojení v jedno tělo institucí manželství a jejich děti. Na 
tuto skutečnost se poslední dobou žel stále více 
pozapomíná. Proto by měla být připomínána a křesťané by si 
na tom měli hodně dát záležet. Jde přece o důležitý důraz 
Ježíšova učení. 

Pochod pro rodinu se uskuteční v  tuto sobotu 14. září 
v  Praze. Začne ve 12:00 bohoslužbou, kterou připravuje 
Radomír Jonczy v refektáři Emauzského kláštera a ve 14:00 
hodin bude pokračovat pochodem z Palackého náměstí na 
Kampu, kde pro rodiny s dětmi bude až do 18:00 organizován 
zajímavý program. 

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. Luděk Veselý 
• Třída mládeže - br. Radim Passer jr. 

• Mimiškolka 0-3 roky - zajišťují rodiče v MŠ Elijáš 
• Dětská školka 3.5-7 let - s. Z. Pavlánová, s. G. Hejrová 
• Dětská škola 10-15 let - br. Stano Slamka 



Milé sestry a bratři, přátelé Bethany, 

rádi bychom Vás prostřednictvím tohoto prvního 
Zpravodaje v Bethany pozdravili a popřáli Vám mnoho 
Božího požehnání. 

Prostřednictvím sborového Zpravodaje chceme: 

‣ přiblížit Vám program na tuto i další sobotní 
bohoslužby 

‣ představit Vám blížící se misijní a přednáškové 
aktivity 

‣ poskytnout přehled modlitebních setkávání 
‣ seznámit Vás s výší sbírek a daty 

narozeninových oslavenců 
‣ připomenout Vám možnost pravidelných 

setkávání při ranních pobožnostech  
‣ pozvat Vás na programy jednotlivých oddělení 

našeho sboru 
‣ informovat Vás s předstihem o církevních 

aktivitách ČS nebo Unie CASD 

Prostor uprostřed Zpravodaje jsme vyhradili pro 
možnost kazatelů a vedoucích oddělení sdílet s Vámi 
hlubší představy o směřování sboru a zmínit se 
podrobněji o aktivitách, které plánují. Zároveň bychom 
chtěli oslovit i ty z Vás, kteří jste měli pěknou 
duchovní zkušenost a nebo si přejete se za 
někoho modlit. Rádi budeme postupně 
zveřejňovat i Vaše příspěvky.  

Krásnou příležitostí ke sdílení zkušeností a také k 
duchovnímu růstu a povzbuzení je sobotní škola. 
Protože ale nejlepší důvěrné prostředí poskytují menší 
skupinky, rádi bychom otevřeli i třetí třídu sobotní školy 
v přední části sálu. Pokud jste doposud neměli odvahu 

se jako učitelé do větší třídy přihlásit, věříme, že právě 
menší skupinka by pro Vás mohla být příjemnější. 
Obraťte se na bratra Jana Řeháka, který Vám rád sdělí 
podrobnosti. Stejně tak bychom chtěli povzbudit 
všechny sestry k občasnému zapojení v dětských 
sobotních školkách. Sestra Ivanka Eder Vám bude 
laskavou průvodkyní v zaškolení.  

Chtěli bychom Vám jménem celého výboru sboru i     
br. kazatele Pavla Šimka poděkovat za Vaši ochotu 
zapojit se pravidelně i jednorázově do různých 
služebností. Vážíme si toho a potřebujeme účast Vás 
všech v úkolech, které Bohu i Vám samotným jsou 
milé. Zároveň Vás chceme povzbudit, aby jste s 
pomocí jiného zkušenějšího bratra či sestry měli 
odvahu zapojit se i do služebností, na které jste si 
dosud netroufali. Všichni jsme jednou začínali a od té 
doby se stále s Boží pomocí učíme.  

Závěrem dovolte pár slov z knihy E. G. White Od slávy  
k úpadku (str. 235): “Bůh nás volá k obnově a k 
proměně. Reformátoři cítili, že je Bůh povolává k tomu, 
aby svět seznámili s evangeliem. Pro splnění tohoto 
úkolu byli ochotni vzdát se svého jmění, obětovat 
svobodu a dokonce nasadit vlastní život. Díky nim bylo 
Boží slovo navzdory pronásledování a nebezpečí smrti 
zvěstováno lidem z nejrůznějších společenských 
vrstev. Dokážeme i my, kteří žijeme v závěrečných 

okamžicích velkého sporu, být stejně věrní svému 
úkolu jako reformátoři?”  

S láskou k Bohu i k Vám  

Vedení sboru Bethany 

SOBOTNÍ DOPIS OZNÁMENÍ SBORU 
1. Dnes dopoledne nám kázáním poslouží 

kazatel br. Jan Libotovský. 

2. Po ukončení dopolední bohoslužby jste zvání na 
setkání s br. Janem Libotovským, který nám 
představí seminář “Přirozený růst církve”. Pro ty, 
kteří se zúčastníte, je připraveno malé občerstvení. 

3. Ranní modlitební setkávání probíhají  
úterý        17. 9. v 8.30 ve sboru 
středa      18. 9. v 8.30 ve sboru 
čtvrtek     19. 9. v 8.30 ve sboru 

4. Ve středu dopoledne 18.9. se můžete připojit k 
procházce po Divoké Šárce. Více informací u        
br. Iva Řeháka 

5. Příští sobotu 21. 9. nám bude kázáním sloužit      
br. Ivo Řehák. 

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

WWW.SPOLECENSKECENTRUM.CZ

Prosíme všechny 
o zachování klidu během bohoslužby.


