
PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 
10.00—11.00 Sobotní škola 

 uvádí: s. Bára Kosinová 

 diakonka sálu: s. Liuba Chornokoz 

• 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: s. Olga Swienczyková 

• Společná píseň: s. Žaneta Teaotea 

• Modlitba 

• Sbírka vděčnosti pro potřeby sboru 

• Oznámení: s. Ilona Semrádová 

• Společná píseň  

• Modlitba  

• Čtení z Bible  

• Ztišení 

• Kázání: br. Pavel Šimek 

• Společná píseň 

• Závěrečná modlitba

7. 12. 2019

SBÍRKA Z MINULÉ SOBOTY 
• Sbírka na misijní projekty církve                    2 232,- Kč 
• Sbírka pro potřeby našeho sboru                    5 513,- Kč 
• Celkem                                                                 7 745,- 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 - 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 - br. Stano Slamka 

KÁZÁNÍ Z BETHANY KE SHLÉDNUTÍ 
Mile sestry, milí bratři, milí přátelé. 

Chtěl bych tímto poděkovat bratru Richardu Korbutovi, jeho 
týmu a Jakubovi, za pravidelné natáčení videí z kázání a 
jejich umísťování na profilu SC Bethany, na YouTube. 
Kdokoliv si tak může přehrát video kázání, kterého se nemohl 
účastnit nebo, které pro svoji hodnotu si chce přehrát znovu. 
Zajímavá videa pak můžeme doporučovat svým známým a 
tím také evangelizovat. 

Z tohoto počinu mám opravdu velikou radost, neboť nám 
zůstanou zachována kázání která by zachována rozhodně 
měla zůstat. 

Při této příležitosti bych vám všem chtěl poděkovat za vaši 
podporu při mé současné zdravotní situaci, která mně 
neumožňuje zúčastňovat se  sobotních bohoslužeb. Moc si 
toho vážím. Scházíte mi. Příští týden podstupuji léčbu 
chemoterapii. Věřím že s Boží pomocí a vaší podporou vše 
dobře dopadne. Těším se, až můj zdravotní stav mi dovolí 
zapojit se opět naplno do práce v našem sboru. 

Vítek Horák 

V TÝDNU OD 7.12. - 13.12. NIKDO 
NESLAVÍ NAROZENINY 

pá  13/12/2019 19.00
Praha – Spole!enské centrum Bethany

Vstupné 150 K!
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www.jindrichcernohorsky.cz
www.facebook.com/jindracernohorsky

K!EST  NOVÉHO ALBA

PLÁNOVANÉ KŘTY V BETHANY 
• Richard Semuf,  ve středu 18.12. v 17:30 hodin 
• Vladimír Chlád,  v pátek 10.1. v 18:00 hodin 



ADVENTISTÉ VŠEDNÍHO DNE 
BR. PAVEL EDER 

OZNÁMENÍ SBORU 
1. Dnes dopoledne nám kázáním poslouží br. Pavel 

Šimek. Součástí programu se budeme moct 
účastnit zpívané workshipové bohoslužby. 

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

3. Ranní modlitební setkávání probíhají 
úterý      10. 12. v 8.30 ve sboru 
středa    11. 12. v 8.30 ve sboru 
čtvrtek   12. 12. v 8.30 ve sboru 

4. V pátek 13.12. od 19:00 hodin se můžeme účastnit 
koncertu Jindry Černohorského, při příležitostí 
křtu nového CD. 

5. Příští sobotu 14.12. nám kázáním bude sloužit      
br. Josef Bajusz. 

6. 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,  Vasilinu Pomietlovou a další nemocné.
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Prosíme všechny 
o zachování klidu během bohoslužby.

Když se před pár lety jeden z mých přátel dozvěděl, že 
jsem adventista, ihned mu to bylo jasné: „To vy 
prodáváte ty vánoční kalendáře!“ Musel jsem ho však 
zklamat: jako církev adventní kalendáře neprodukujeme 
ani neprodáváme, přesto na jeho zvláštní spojitosti 
vlastně něco bylo. Vždyť jako adventisté máme ten 
advent přímo v názvu. Česky jsme vlastně takoví 
„příchoďáci“ (lat. adventus, příchod), prostě: příchod je 
ve středu našeho zájmu. A v čase vánočním jde také o 
příchod: Minulou neděli vzplála na mnoha stolech první 
adventní svíce, která odkazuje k prorokům, jenž 
předpověděli příchod Ježíšův. Zítra zapálíme svíci 
druhou, tu nazýváme svící betlémskou. A rozpomeneme 
se, kam tento náš adventní čas směřuje. Očekáváme ten 
zlom, kdy se Bůh dotkne člověka. Dotknul se tehdy a 
dotkne se znovu: až se nebesa rozzáří a ve slávě přijde 
náš král. Očekáváme, jako očekával i Jan Křtitel. 

Na začátku evangelia podle Marka stojí v úzké spojitosti 
s Janem citát z Izajáše: „Hlas volajícího na poušti: 
Připravte cestu Páně, vyrovnejte mu stezky!“ Na poušti 
volá hlas; na poušti, tj. na místě nebezpečném, místě 
plném démonů. Na šedivém místě, které není vůbec 
vhodné k tomu žít zde naplněný a pestrý život. To do 
našich životů, smutných situací a bolestivých vzpomínek 
zaznívá hlas: „Připravte cestu Páně!“ Připravte ji teď, 
protože Pán přijde pro svůj lid. Je třeba připravit cestu, 
aby Bůh už konečně mohl člověka jednou provždy vyvést 
z toho zvláštního a zmatkovitého Babylónu světa. 

Avšak je svůdné soustředit se pouze na ten konečný 
úděl lidstva, na budoucnost a ten příchod druhý. V tom 
jsme jako adventisté vpravdě specialisté; víme, co kdo v 
té poslední době s kým peče – a cukroví to zrovna není. 
Hlásáme do světa: „Ježíš přijde brzy!“ Ježíš přišel tehdy 
v Betlémě a přijde znovu ve slávě, to ano, ale — co teď. 

Teď je v prvé řadě důležité, aby Ježíš přicházel do našich 
životů i dnes. A zítra i pozítří. A vlastně až do té doby, 
než ho konečně spatříme tváří v tvář. Před čímkoli jiným 
bychom měli být hlavně adventisty všedního dne. Ježíš 
přichází a znovu a znovu tluče na naše srdce. Rodí se do 
těch našich malých vnitřních zašpiněných betlémů, jak v 
nás vždy znovu vzplane láska k Pánu Bohu. 

Připravujme svá srdce, když dnes v tento adventní čas 
vzpomínáme na ten kouzelný příběh narození krále světa 
do zaneřáděného chlívku. O to jde: vzpomenout, ale ne 
jako by to byla pouhá historie. Vzpomenout a ten příběh 
si přivlastnit, protože je to příběh náš: Ježíš přišel do 
těchto jesliček kvůli nám. 

V čase adventu bychom tak jako křesťané měli stát 
úplně v popředí našich vnitřních ladovských betlémů 
coby ti oslíci a volci. Očekávat s netrpělivostí a 
nadšením, a to hned v první řadě. Kéž se nám letošní 
Vánoce stanou časem, během něhož dokážeme nalézt 
své místo v tom prastarém příběhu, v němž se Bůh 
sklání k člověku. Kéž o to silněji pak dokážeme s radostí 
očekávat další advent, totiž návrat krále. 

. 


