
PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 
10.00—11.00 Sobotní škola 

 uvádí: br. Jan Řehák 

 diakon sálu: s. Tereza Nehonská 

• 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 s. Ilona Semrádová  

 diakon sálu: br. Lukáš Hora 

• 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: s. Silvie Slavíková 

• Společná píseň 

• Závěrečná modlitba

23. 11. 2019

SBÍRKA Z MINULÉ SOBOTY 
• Sbírka Modlitebního týdne                  18 189,- Kč 
• Sbírka pro potřeby našeho sboru                    5 940,- Kč 
• Celkem                                                               24 129,- Kč 

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. Luděk Veselý 
• Třída v bočním sále - s. Lenka Kalivodová 

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

 

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: 
  
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.

LÁSKA POMÁHÁ NA BRUMLOVCE! 
Jsme vděčni, že jako společenství Bethany jsme iniciátory 
krásné akce Láska pomáhá na Brumlovce.  
Přijďte si 27.11. při slavnostním rozsvěcení vánočního 
stromu na náměstí Brumlovka vybrat přání 1 dítěte či 
seniora, které proměníte ve skutečný zabalený dárek.  
Více informací na letáku a na  www.spolecenskecentrum.cz.  

Za organizátory Vám děkují Denisa Šnebergová, Jarda Hejra, 
Pavel Eder, Martina Špinková, Marta Veselá 

BLAHOPŘEJEME TĚM, KTEŘÍ  
OD 23. - 29. 11. SLAVÍ NAROZENINY 
24.11. Anna Semeráková 

Přidáváme biblický text: 

Ne vy jste vyvolili mne, ale já jsem vyvolil vás a ustanovil 
jsem vás, abyste šli a nesli ovoce a vaše ovoce aby zůstalo; a 
Otec vám dá, oč byste ho prosili v mém jménu. (Jan 15, 16) 

DUCHOVNÍ KNIHY A TISKOVINY 
ZDARMA K DISPOZICI 
Na stole ve foyer jsou k dispozici duchovní knihy, brožurky, 
záložky a jiné tiskoviny. Tyto věci si můžete volně vzít pro 
vaši potřebu případně tyto tištěné materiály můžete i 
někomu věnovat.                                              

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.                                                      

http://www.spolecenskecentrum.cz
http://www.spolecenskecentrum.cz


SOBOTNÍ DOPIS 
BR. MIKULÁŠ PAVLÍK  
PŘEDSEDA CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE 

OZNÁMENÍ SBORU 
1. Dnes dopoledne nám kázáním poslouží s. Silvie 

Slavíková. 

2. Ve středu 27.11. a v pátek 29.11.v 18:00 hodin jste 
všichni zváni pokračování přednášek s názvy  “Jak 
jednal s hříšníky” a “Jak jednal s posedlými”. 
Přednášejícím je br. Pavel Šimek 

3. Ranní modlitební setkávání probíhají 
úterý      26. 11. v 8.30 ve sboru 
středa    27. 11. v 8.30 ve sboru 
čtvrtek   28. 11. v 8.30 ve sboru 

4. Příští sobotu 30.11. nám bude Božím slovem 
sloužit br. Pavel Šimek.  

5. Mysleme na svých modlitbách na sestry a bratry, 
kteří jsou nemocní nebo prožívají různé těžké 
životní situace. Zvlášť pak na Vlastu Koudelovou, 
Vítka Horáka, Markétku Kubešovou, Jardu 
Gondolu, Edu Forejta, Vasilinu Pomietlovou a další 
nemocné.

WWW.SPOLECENSKECENTRUM.CZ

Prosíme všechny 
o zachování klidu během bohoslužby.

A byla to radost! Závěr celostátní konference církve, 
poslední v čase totality, nás v sobotu 25. listopadu roku 
1989 vrhnul přímo do ulic Prahy naplněných osmi sty 
tisíci demonstranty, vracejícími se z Letné. I v dalších 
českých a slovenských městech se lidé spontánně 
shromažďovali a ani chlad podzimního času z nich 
nedokázal vytěsnit radost, které byli plni, a my se jejich 
radostí nechali rádi strhnout. Všechna jejich krásná 
slova, tak blízká slovům Písma, jež rozeznívala naše 
srdce i v čase nejhrubší nesvobody, získávala najednou 
jasnější obrysy a rezonovala v každém, kdo tenkrát 
kráčel ulicemi měst. Ano, víra, naděje i láska probudila v 
tom neopakovatelném čase radost v srdcích většiny z 
nás. 

Byl konec záměrné izolovanosti, diktované libůstkami 
mocných. Byl konec nesvobodě. Najednou jsme se 
směli stát rovnoprávnou součástí společnosti, ve které 
jsme žili, a my se té příležitosti v návalu radosti chopili. V 
tom roce na náměstích mnoha měst zazníval i náš hlas. 
Bez obav jsme sdíleli s ostatními naše vidění světa. „Ať 
svět konečně ví, kam směřuje naše víra, naděje a láska,“ 
říkali jsme si. Záhy jsme také pochopili, že slova sotva 
něco zmůžou, nejsou-li stvrzována činy. Navzdory 
tvrdým ranám minulého režimu, jenž si zlomyslně 
pohrával s osudy tisíců, jejichž životy byly spjaty s vírou, 
nadějí i láskou, a krutě limitoval jejich rozvoj, pustili se 
mnozí z nás v mezích svých možností a o to s větším 
odhodláním do práce pro společnost.  

Účastí v celospolečensky i občansky prospěšných 
aktivitách získala naše církev za posledních třicet let 
uznání a respekt. Máme obětavé lidi v kaplanských 
službách armády, nemocnicích i věznicích. Účinně 
poskytujeme pomoc v humanitární i sociální oblasti. 
Jsou mezi námi lékaři i vědečtí pracovníci. Dnes se už 

nikdo nevysmívá našemu důrazu na zdravý způsob 
života spojený nejen s úctou k lidskému tělu, ale i s 
citlivým přístupem k ekologickým problémům.  

Emancipační úsilí v rámci církve však přineslo i své 
negativní důsledky. Bez velkého úsilí a příliš snadno 
jsme se stali součástí hlavního směřování polistopadové 
společnosti, které je orientováno na spotřebovávání. 

Před spontánní radostí, jež je důsledkem života ve víře, 
naději a lásce, jsme dali přednost módně formulo-
vanému receptu: „Udělej si radost.“ Není divu, že 
individualizace a zahleděnost do sebe sama, jež je 
důsledkem takového radování, destabilizuje mezilidské 
vztahy i v církvi. S pokorou vyznáváme, že jsme se 
vzdálili od prožívání skutečné radosti z cesty, jež je 
motivována vírou, nadějí a láskou.  

Nechť nás současné vzpomínání na dny nebývalých 
změn motivuje kromě vděčnosti k odvaze hledat cesty k 
porozumění skutečným potřebám bolestivě rozdělené 
společnosti. Že jde o cestu nesnadnou, je zřejmé. S tím, 
kterého jsme přijali vírou, čekáme jej s nadějí a žijeme 
jeho láskou, to však dokážeme, „… aby moje radost byla 
ve vás a vaše radost byla plná.“ Jan 15,11 

. 


