
PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 
10.00—11.00 Sobotní škola 

 uvádí s. Ilona Semrádová 

 diakonka sálu: s. Eva Zrnová 

• Společné písně: s. Žaneta Teaotea 

• Modlitba 

• Studium Bible ve skupinkách 

• Sbírka pro Dobrovolnictví v ČR - ADRA                            

11.00—11.30 Přestávka 

11.30—13.00 Bohoslužba s kázáním 

  uvádí br. Jaroslav Hejra  

 diakon sálu: br. Šimon Doležal 

• Společná píseň: s. Žaneta Teaotea 

• Modlitba 

• Sbírka vděčnosti pro potřeby sboru 

• Oznámení: s. Ilona Semrádová 

• Společná píseň  

• Modlitba před kázáním 

• Čtení z Bible: 

• Ztišení 

• Kázání: br. Radim Passer 

• Společná píseň 

• Závěrečná modlitba

12. 10. 2019

SBÍRKA Z MINULÉ SOBOTY 
• Sbírka pro misijní projekty CASD  1 630,- Kč 
• Sbírka pro potřeby našeho sboru                 6 671,- Kč 
• Celkem                                                              8 301,- Kč 

KLUB ZDRAVÍ A ODDĚLENÍ DIAKONIE 
ZVE NA AGAPÉ 
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 CENTRAUČITELÉ SOBOTNÍ ŠKOLY 
• Třída v hlavním sále - s. Pavlína Sojková 
• Třída v bočním sále - s. Ilona Semrádová 

• Mimiškolka 0 - 3 roky - zajišťují rodiče v MŠ Elijáš 
• Dětská školka 3,5 - 7 let - s. Gábina Hejrová 
• Dětská škola 10 - 15 let - s. Kateřina Martínková 

SBÍRKA ŠATSTVA CHARITATIVNÍ 
OBCHOD MARANATHA 
Milí návštěvníci sboru Bethany. Do odvolání je vyhlášená 
sbírka šatstva a drobných domácích věcí pro účely prodeje 
v charitativním obchodu Maranathy. Výtěžek je pak použít 
pro Dobrovolnické centrum ADRA v Příbrami. Věci můžete 
předat br. Jaroslavu Hejrovi. 

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



SOBOTNÍ DOPIS 
RADEK A MARTINA ŠPINKOVI 

OZNÁMENÍ SBORU 
1. Dnes dopoledne nám kázáním poslouží 

br. Radim Passer . 

2. V úterý 15.10. v 17:30 se sejde k jednání  výbor 
oddělení misie. 

3. Ranní modlitební setkávání probíhají 
úterý      15. 10. v 8.30 ve sboru 
středa    16. 10. v 8.30 ve sboru 
čtvrtek   17. 10. v 8.30 ve sboru 

4. Příští sobotu 19.10.. nám bude Božím slovem 
sloužit místní kazatel br. Pavel Šimek. 

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. Mysleme na svých modlitbách na sestry a bratry, 
kteří jsou nemocní nebo prožívají různé těžké 
životní situace a také i na plánovanou podzimní 

WWW.SPOLECENSKECENTRUM.CZ

Prosíme všechny 
o zachování klidu během bohoslužby.

Milé sestry a bratři, 

dnes máme ve všech sborech v České republice sbírku 
na podporu dobrovolnictví. Proč je to důležité? 
Dobrovolník je člověk, který bez nároku na finanční 
odměnu věnuje svůj volný čas, energii, vědomosti, 
dovednosti 1-2 hodiny týdně někomu, kdo je často sám 
a je velmi rád za takovou pozornost a zájem. 

Dobrovolníci přicházejí ke klientům do nemocnic, 
domovů pro seniory, dětských domovů, ústavů sociální 
péče i do hospiců. Smyslem práce dobrovolníků není 
nahradit zaměstnance zařízení v ošetřovatelské péči, 
ale přesto se jejich přínos projeví lepším zdravotním i 
psychickým stavem klientů. Profesionální péči o 
dobrovolníky má v současnosti na starosti 15 
Dobrovolnických center ADRA. 

DC ADRA Praha vysílá dobrovolníky do nemocnice na 
Františku, Ošetřovatelského domova na Praha 4, 
Domova pro seniory na Praze 4, do Centra sociální a 
ošetřovatelské pomoci na Praze 5, SeniorCentra na 
Praze 5 a 10, do Dětských domovů na Praze 5 a 9, do 
Fondu ohrožených dětí Klokánek na Praze 4, 8, 10 a 
Hostivice. 

Pokud by jste se chtěli osobně zapojit do některého 
zařízení jako dobrovolník - budeme určitě moc rádi a 
řekneme vám více podrobností. Sama jsem také jako 
dobrovolník docházela 3 roky do Dětského domova ve 
Frýdku-Místku a nikdy jsem tohoto věnovaného času 

nelitovala. Podívat se můžete také na www.adra.cz/
dobrovolnictvi/praha 

Protože dobrovolníci v organizacích musí být odborně 
proškoleni a ze zákona pojištěni na svou ochranu, 
ochranu klienta i zdravotního zařízení, je potřeba na 
tyto výdaje získat zdroje. Řada dobrovolnických center 
provozuje také Charitativní obchůdky, aby mohlo 
dobrovolníky do organizací vysílat. Dnešní sbírka 
přispívá na tyto výdaje.  

A dobrovolníků není málo - v roce 2019 je zapojeno 
pod hlavičkou organizace ADRA více než 2500 
dobrovolníků, z toho 90% dobrovolníků jsou lidé mimo 
naši církev, kteří však cítí křesťanskou potřebu sloužit. 
Docházejí za lidmi do 160 zdravotních a sociálních 
zařízení.  

Pojďme v následující sbírce přispět na tuto službu 
č lověka č lověku . Dobrovo ln íc i sami ř íka j í : 
“Dobrovolnictví je úplně normální. Dobrovolnictví 
pomáhá. Dobrovolnictví uzdravuje. Dobrovolnictví více 
dává než bere!”  

Pokud by jste chtěli přispět nad rámec dnešní sbírky 
převodem na účet ADRA, o.p.s.:  

3324 3324/0300  ČSOB 
v.s. 200 - Dobrovolnická centra obecně 
v.s. 280 - Dobrovolnické centrum Praha  

Jménem organizace ADRA vám za vaše dary velmi 
děkujeme! 


