
PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 
10.00—11.00 Sobotní škola 

 uvádí: s. Marta Veselá 

 diakonka sálu: s. Oksana Ornstová 

• 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. Liuba Chornokoz 

• Společná píseň: s. Žaneta Teaotea 

• Modlitba 

• Sbírka vděčnosti pro potřeby sboru 

• Oznámení: br. Radek Špinka 

• Společná píseň  

• Modlitba před kázáním 

• Čtení z Bible 

• Ztišení 

• Kázání: s. Martina Špinková 

• Společná píseň 

• Závěrečná modlitba

2. 11. 2019

SBÍRKA Z MINULÉ SOBOTY 
• Sbírka pro misijní projekty CASD           1 955,- Kč 
• Sbírka pro potřeby našeho sboru                   3 914,- Kč 
• Celkem                                                                5 869,- Kč 

MODLITEBNÍ TÝDEN 
Milí členové sboru,  

rádi bychom Vás pozvali jménem vedení sboru Bethany na 
blížící se modlitební týden.  

Modlitební týden bude v našem sboru probíhat od 9. do 16. 
listopadu.  

  9.11. sobota - ve sboru 
10.11. neděle - ve sboru 
11.11. pondělí - ve sboru 
12.11. úterý - ve sboru 
13.11. úterý - v rodinách doma 
14.11. čtvrtek - v rodinách doma 
15.11. pátek - nebude  
16.11. sobota ve sboru 
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).  

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. Pavlína Sojková 
• Třída v bočním sále - br. Luděk Veselý 

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

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. 

BLAHOPŘEJEME TĚM, KTEŘÍ  
OD 2. - 8. 11. SLAVÍ NAROZENINY 
6.11. Karolína Mlynarčík, Liubov Chornokoz 

Přidáváme biblický text: 
Kdo přijal má přikázání a zachovává je, ten mě miluje. A toho, 
kdo mě miluje, bude milovat můj Otec; i já ho budu milovat a 
dám se mu poznat.“(Jan 14, 21) 

PARKOVACÍ KARTY 
Rádi bychom vás informovali o možnosti získat parkovací 
kartu na soboty do protější budovy Delta. Parkování je v 
prvním patře podzemních garáží a je vyhrazeno POUZE pro 
sobotu. Nelze tedy nechat auto do neděle a pak vyjet. 
Karta bude vydána na vratnou zálohu 200,- Kč. V případě 
ztráty karty, záloha propadne.  Zájemci se mohou obrátit na 
Jakuba Pavlána.                                                      



SOBOTNÍ DOPIS OZNÁMENÍ SBORU 
1. Dnes dopoledne nám kázáním poslouží 

s. Martina Špinková. 

2. V poledne budeme mít společný oběd “Agapé” z 
přineseného jídla. 

3. Všichni jste zváni na společné odpoledne od 14:00 
hodin. Bude promítnut křesťanský film o síle 
modlitby - “Válečný kabinet”. 

4. V pondělí v 17:30 hodin se ke svému pravidelnému 
jednání setká výbor sboru.  

5. Všichni jste zváni k účasti na evangelizaci „Ježíš 
tvá naděje“ ve Společenském centru Naděje 
Kobylisy, která pokračuje ve dnech 3. 11. – 7. 11. 
2019 od 18.30 hod.  

6. Ranní modlitební setkávání probíhají 
úterý      5. 11. v 8.30 ve sboru 
středa    6. 11. v 8.30 ve sboru 
čtvrtek   7. 11. v 8.30 ve sboru 

7. Příští sobotu 9.11. dopoledne nám bude Božím 
slovem sloužit br. Pavel Šimek. V tuto sobotu 
budeme číst i první přednášku Modlitebního týdne. 

8. 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.

DÍTĚ MÉ, 

Ty mě možná neznáš, ale Já o tobě vím úplně 
všechno ...Žalm 139,1 Vím o tom, kdy si sedáš a kdy vstáváš 
...Žalm 139,2 Dobře znám všechny tvé cesty ...Žalm 139,3 
Dokonce znám i počet vlasů na tvé hlavě ... Matouš 10,29-31 
Stvořil jsem tě k mému obrazu … 1.Mojžíšova 1,27 Ve mně 
žiješ, pohybuješ se, prostě jsi ...Skutky 17,27-28 Protože jsi 
mým potomkem ...Skutky 17,28 Znal jsem tě dřív, než jsi byl 
počat ...Jeremiáš 1,4-5 Vybral jsem si tě, už když jsem 
plánoval stvoření ... Efezským 1,11-12 Tvůj život není omyl, 
neboť všechny tvé dny jsou zapsány v mé knize ...Žalm 139, 

15-16 Stanovil jsem přesný den tvého narození a taky to, 
kde budeš žít ...Skutky 17,26 Bázeň budí tvé podivuhodné 
stvoření ...Žalm 139, 14 V lůně tvé matky jsem tě utkal ...Žalm 

139,13 A přivedl na svět v den tvého narození ...Žalm 71,6 

Jsem nesprávně vykládán těmi, kdo mě neznají ...Jan 8, 

41-44 Nejsem chladný ani hněvivý Bůh, ale jsem 
dokonalým vyjádřením lásky ...1.list Janův 4,16 Toužím tě 
zahrnout svou láskou ... 1.list Janův 3,1 Jednoduše proto, že 
jsi mým dítětem a Já tvým Otcem ...1.list Janův 3,1 Nabízím ti 
víc, než by ti kdy mohl nabídnout tvůj pozemský otec ... 

Matouš 7,11 Neboť Já jsem dokonalý Otec ...Matouš 5,48 Vše 
dobré,co dostáváš, ti dávám Já ... Jakub 1,17 Jsem ten, 
který se o tebe vždy postará a naplní všechny tvé 
potřeby ...Matouš 6,31-33 Mé plány pro tvou budoucnost byly 
vždy plné naděje ...Jeremiáš 29,11 Protože tě miluji 
nekonečnou láskou ...Jeremiáš 31,3 Mé myšlenky na tebe 
jsou nespočetné - stejně tak jako jsou zrnka písku na 
mořském břehu ...Žalm 139,17-18 S jásáním se z tebe 
raduji ...Sofoniáš 3,17 Nikdy ti nepřestanu prokazovat 
dobro ...Jeremiáš 32,40 Protože jsi mým předrahým 
vlastnictvím ... 2.Mojžíšova 19,5 Z celého srdce a duše tě 
toužím zaopatřit ...Jeremiáš 32,41 Chci ti ukázat mocné a 
úžasné věci ... Jeremiáš 33,3 Když mě budeš z celého srdce 

hledat, najdeš mě ...5.Mojžíšova 4,29 Raduj se ve mně a dám 
ti vše, po čem touží tvé srdce ...Žalm 37,4 Neboť jsem to Já, 
kdo v tobě probouzí tyto touhy ...Filipským 2,13 Můžu pro 
t e b e u dě l a t m n o h e m v í c , n e ž s i d o k á ž e š 
představit ...Efezským 3,20 Protože jsem Ten, kdo tě dokáže 
nejvíc povzbudit ...2.Tesalonickým 2,16-17 Jsem taky Otcem, 
který tě potěší v každém tvém trápení ...2.Korintským 1,3-4 
Jsem ti nablízku, když máš zlomené srdce ...Žalm 34,18 Tak 
jako pastýř pečuje o svou ovci, tak i Já tě tisknu ke 
svému srdci ...Izajáš 40,11 Jednoho dne setřu všechny slzy 
ze tvých očí ... Zjevení 21,3-4 A zbavím tě veškeré bolesti, 
kterou jsi trpěl na této zemi ...Zjevení 21,3-4 Jsem tvůj Otec a 
miluji tě stejně tak, jako svého syna, Ježíše ...Jan 17,23 
Skrze Ježíše můžeš poznat mou lásku k tobě ...Jan 17,26 
On je dokonalým vyjádřením mé existence ...Židům 1,3 

Přišel, aby ti dokázal, že Já jsem s tebou, ne proti 
tobě ...Římanům 8,31 A taky ti sdělit, že nepočítám tvé hříchy 
. . .2.Korintským 5,18-19 Ježíš zemřel pro mé a tvé 
smíření ...2.Korintským 5,18-19 Jeho smrt byla tím nejzazším 
vyjádřením mé lásky k tobě ...1.list Janův 4,10 Vzdal jsem se 
všeho, co jsem miloval, abych mohl získat tvou 
lásku ...Římanům 8,31-32 Když přijmeš dar – mého Syna 
Ježíše – získáš mě ...1.list Janův 2,23 A nic už tě nikdy 
neoddělí od Mé lásky k tobě ... Římanům 8,38-39 Vrať se 
domů a Já přichystám tu největší oslavu, jakou kdy nebe 
vidělo ... Lukáš 15,7 Vždy jsem byl tvým Otcem a také jím 
zůstanu ...Efezským 3,14-15 Má otázka zní : ...Chceš být mým 
dítětem? ...Jan 1,12-13 Čekám na tebe ...Lukáš 15, 11-24  

S láskou tvůj Otec, všemohoucí Bůh  


