
PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 
10.00—11.00 Sobotní škola 

 uvádí: s. Eva Malá 

 diakonka sálu: br. Šimon Doležal 

• Společné písně: s.Gabriela Mandlová 

• Modlitba 

• Studium Bible ve skupinkách 

• Sbírka pro misijní projekty CASD                            

11.00—11.30 Přestávka 

11.30—13.00 Bohoslužba s kázáním 

  uvádí s. Eva Zrnová  

 diakon sálu: s. Renata Dražková 

• Společná píseň: s.Gabriela Mandlová 

• Modlitba 

• Sbírka vděčnosti pro potřeby sboru 

• Oznámení: s. Eva Zrnová 

• Společná píseň  

• Modlitba před kázáním 

• Čtení z Bible  

• Ztišení 

• Kázání: br. Pavel Šimek 

• Společná píseň 

• Závěrečná modlitba

9. 11. 2019

SBÍRKA Z MINULÉ SOBOTY 
• Sbírka pro dobrovolnické programy ADRA 11 831,- Kč 
• Sbírka pro potřeby našeho sboru                   8 971,- Kč 
• Celkem                                                              20 802,- Kč 

MODLITEBNÍ TÝDEN 
rádi bychom Vás všechny pozvali na nadcházející modlitební 
týden.  

Modlitební týden bude v našem sboru probíhat od 9. do 16. 
listopadu. V sobotu v rámci dopolední bohoslužby a v týdnu 
od 18:00 hodin. V sobotu 16.11. proběhne zvláštní sbírka 
vděčnosti za uplynulý církevních rok. 

  9.11. sobota   Pavel Šimek 11:30 
10.11. neděle   Ivo Řehák 18:00 
11.11. pondělí  Jakub Pavlán 18:00 
12.11. úterý  Ilona Semrádová 18:00 
13.11. středa  Jaroslav Hejra 18:00 
14.11. čtvrtek  Vít Horák 18:00 
16.11. sobota  Kris Teaotea 11:30 

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. Eva Malá 
• Třída v bočním sále - br. Lukáš Hora 

• Mimiškolka 0 - 3 roky - zajišťují rodiče v MŠ Elijáš 
• Dětská školka 3,5 - 7 let - Adéla Gondolová 
• Dětská škola 11 - 15 let - s. Ivana Eder 
• Mláděž - br. Radim Passer ml. 

 

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 9. - 15. 11. SLAVÍ NAROZENINY 
10.11. Barbora Passerová 
12.11. Marta Veselá 
14.11. Adéla Gondolová 

Přidáváme biblický text: 

Moje ovce slyší můj hlas, já je znám, jdou za mnou a já jim 
dávám věčný život: nezahynou navěky a nikdo je z mé ruky 
nevyrve.(Jan 10, 27.28) 

MODLITBA VDĚČNOSTI ZA SVOBODU 
Ekumenická rada církví zve na Modlitbu vděčnosti za 
svobodu v sobotu 16.11. ve 21:00 hodin, poděkování za 30 
let svobody a modlitba za obětí totality.  Evangelický kostel u 
Martina ve zdi s následným průvodem na Národní třídu. 



SOBOTNÍ DOPIS 
BR. PAVEL ŠIMEK 

OZNÁMENÍ SBORU 
1. Dnes dopoledne nám kázáním poslouží 

br. Pavel Šimek . 

2. Dnes v podvečer v 18:00 hodin proběhne v našem 
sboru křest ukrajinského sboru. 

3. Setkávání v rámci modlitebního týdne, každý večer 
od 18:00 hodin v našem sboru: 

• 10.11.  neděle    18:00  Ivo Řehák 
• 11.11.  pondělí   18:00  Jakub Pavlán 
• 12.11.  úterý       18:00   Ilona Semrádová 
• 13.11   středa     18:00  Jaroslav Hejra 
• 14.11.  čtvrtek    18:00   Vít Horák 
• 15.11.  sobota    11:30  Kris Teaotea 

4. Ranní modlitební setkávání probíhají 
úterý      12. 11. v 8.30 ve sboru 
středa    13. 11. v 8.30 ve sboru 
čtvrtek   14. 11. v 8.30 ve sboru 

5. V pátek 15.11. v 18:00 hodin jste všichni zváni na 
p r v n í p ř e d n á š k u s n á z v e m J a k j e d n a l 
s nemocnými. Přednášejícím je br. Pavel Šimek 

6. Příští sobotu 26.10.. nám bude Božím slovem 
sloužit laický kazatel br. Kris Teaotea 

7. Mysleme na svých modlitbách na sestry a bratry, 
kteří jsou nemocní nebo prožívají různé těžké 
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Prosíme všechny 
o zachování klidu během bohoslužby.

  

Milé společenství Bethany, 

Již v  pátek začínáme cyklus šesti přednášek 
s názvem: Jak Ježíš jednal s lidmi. Přednášky jsou 
zaměřené na lidi z  venku, ale zároveň i pro nás 
věřící. 

Dnešní problémy nejsou pouze věroučné, že tento 
svět neví, ale jsou především vztahové a 
hodnotové.  

Jak úžasného Ježíše máme! Nad jeho jednáním s 
lidmi žasneme - nad jeho milostí, trpělivostí, 
empatii, pravdivostí, otevřeností a neskutečnou 
láskou, která vrací lidem hodnotu, důstojnost a 
potenciál Božího dítěte. 

V přednáškách budeme sledovat Ježíše v zájmu o 
nemocné a mocné, hříšné a spravedlivé, posedlé a 
věřící. 

Prosím, udělejte si čas a přijďte a pozvěte své 
známé. Věřím, že prožijeme dotek Božího přiznání.  

V pátek a ve středu od 15. září vždy v 18:00 hod. 
BETHANY Spole!enské centrum
Za"Brumlovkou 1519/4, 140"00 Praha 4-Michle

P#edná$í 

Pavel %imek,  
kazatel sboru  

Bethany Michle

t

Jak Je!í"  
jednal s#lidmi
Církev adventist$ sedmého dne 
srde%n& zve na p'edná"ky
15., 20., 22., 27., 29. listopadu a 4. prosince 2019 od 18,00 hod.


