
PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 
10.00—11.00 Sobotní škola 

 uvádí: s. Marta Veselá 

 diakonka sálu: s. Pavlína Sojková 

• Společné písně: s. Nicola Kubečková 

• Modlitba 

• Studium Bible ve skupinkách 

• Sbírka pro misijní projekty CASD                            

11.00—11.30 Přestávka 

11.30—13.00 Bohoslužba s kázáním 

  uvádí br. Ivo Řehák  

 diakonka sálu: s. Miriam Ludvíková 

• Společná píseň: s. Nicola Kubečková 

• Modlitba 

• Sbírka vděčnosti pro potřeby sboru 

• Oznámení: br. Ivo Řehák 

• Společná píseň  

• Modlitba před kázáním 

• Čtení z Bible 

• Ztišení 

• Kázání: br. Miroslav Starý 

• Společná píseň 

• Závěrečná modlitba

26. 10. 2019

SBÍRKA Z MINULÉ SOBOTY 
• Sbírka pro misijní projekty CASD         10 518,- Kč 
• Sbírka pro potřeby našeho sboru                 12 723,- Kč 
• Celkem                                                              23 241,- 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. 

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. Jiří Stejskal 
• Třída v bočním sále - br. Ivo Řehák 

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

SMUTNÁ ZPRÁVA  
Ve středu 23.10. zemřel náš bratr MUDr. Miloš Sejkora. 
Rozloučení s bratrem proběhne při smutečním obřadu v 
pátek  1.11. v 11:11 hod. v naší modlitebně Bethany. 

V NADCHÁZEJÍCÍM TÝDNU NIKDO 
NESLAVÍ NAROZENINY 

GALAVEČER PRO BANGLAKIDS 
Program BanglaKids slaví 20 let!  

Přijďte s námi dnes 26.10. v 18 hodin v kině Dlabačov 
oslavit 20 let programu BangaKids, který od roku 1999 

pomohl již 7 200 bangladéšským dětem chodit do školy. 
Vrcholem galavečera bude benefiční přehlídka „Sárí, která 
pomáhají“. Sárí předvede řada známých osobností, např. 
zpěvačka Leona Machálková, dokumentaristka Jana 
Počtová, herečka Ivana Vaňková, a další osobnosti.  

Večerem provází sportovní moderátorka ČT Barbora 
Černošková. Akci udělil záštitu radní hlavního města Prahy 
Adam Zábranský.  



SOBOTNÍ DOPIS 
OBĚŽNÍK K MODLITEBNÍMU TÝDNU 

OZNÁMENÍ SBORU 
1. Dnes dopoledne nám kázáním poslouží 

br. Miroslav Starý. 

2. Všichni jste zvání k účasti na evangelizaci „Ježíš 
tvá naděje“ ve Společenském centru Naděje 
Kobylisy, která pokračuje ve dnech 27. 10. – 7. 11. 
2019 od 18.30 hod.  

3. Ranní modlitební setkávání probíhají 
úterý      29. 10. v 8.30 ve sboru 
středa    30. 10. v 8.30 ve sboru 
čtvrtek   31. 10. v 8.30 ve sboru 

4. Příští sobotu 2.11. dopoledne nám bude Božím 
slovem sloužit s. Martina Špinková. 

5. Oddělení Křesťanského domova zve všechny opět 
2.11. na společný oběd “Agapé”. 

6. V sobotu 2.11. od 14 hod. budeme společně 
přemýšlet nad tématem “Jaká je Boží strategie pro 
život každého z nás?” Součásti setkání bude 
shlédnutí křesťanského filmu o síle modlitby - 
Válečný kabinet  (War room). 

7. Mysleme na svých modlitbách na sestry a bratry, 
kteří jsou nemocní nebo prožívají různé těžké 
životní situace a také i na probíhající podzimní 
misijní akci v Kobylisích.

WWW.SPOLECENSKECENTRUM.CZ

Prosíme všechny 
o zachování klidu během bohoslužby.

„Ovšem, Panovník Hospodin nečiní nic, aniž by zjevil své 
tajemství prorokům, svým služebníkům.“ (Am 3,7)  

Milé sestry, milí bratři a přátelé,  

Téma tohoto týdne modliteb zní „Boží poselství pro 
lidi“. V průběhu tohoto týdne budeme přemýšlet nad 
řadou důležitých otázek, které se týkají jedinečného 
daru proroctví: Proč Bůh posílal svoje proroky? Jaké 
jsou znaky pravého proroka? Jak bychom mohli 
vykládat prorocké slovo? Autoři Marcos a Claudia 
Blanco nás důkladně promyšlených a inspirujících 
přednáškách povedou k přemýšlení o těchto 
důležitých otázkách. Závěrečná přednáška s názvem 
„Prorok pro lid doby konce“ je výběrem z knihy Ellen 
Whiteové. Je v ní zdůrazněno, že Bible je jediným 
pravidlem a kritériem víry a praktického života. 

Modlitební týden bude v našem sboru probíhat od 9. 
do 16. listopadu. V přednáškách se nezapomíná ani 
na naše děti. V druhé polovině materiálu najdete 
příběhy, které připravilo oddělení dětí při Generální 
konferenci.  

Přednášky jsou ke stažení na: http://www.advent-
orion.cz/edokumenty/ (Advent č. 8/2019).  

V sobotu 16. listopadu se bude konat sbírka pro 
celosvětové misijní projekty Generální konference. 

Přejeme Vám všem Boží požehnání, radost při studiu 
Božího slova i ze vzájemného společenství, které 
můžete prožít při modlitebních setkáních.  


