
PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 

10.00—11.00 Sobotní škola 

 uvádí: br. Jaroslav Semerák 

 diakon sálu: br. Šimon Doležal 

• Společné písně: s. Lenka Kalivodová 

• 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. Renata Dražková 

• Společná píseň: s. Lenka Kalivodová 

• Modlitba 

• Sbírka vděčnosti pro potřeby sboru 

• Oznámení: br. Ivo Řehák 

• Příběh pro děti: s. Lenka Kalivodová 

• Společná píseň  

• Modlitba  

• Čtení z Bible  

• Ztišení 

• Kázání: br. Josef Bajusz 

• Společná píseň 

• Závěrečná modlitba

14. 12. 2019

SBÍRKA Z MINULÉ SOBOTY 
• Sbírka na misijní projekty církve                    7 833,- Kč 
• Sbírka pro potřeby našeho sboru                  11 298,- Kč 
• Celkem                                                               19 131,- 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. Lenka Kalivodová 
• Třída v bočním sále - br. Jaroslav Semerák 

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

TEMATICKÝ ATLAS CÍRKVE 
ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE 
Na internetových stránkách je ke stažení upravená přílohu 
bakalářské práce studentky Přírodovědecké fakulty 
Univerzity Karlovy Daniely Valchařové s názvem Atlas CASD, 
která poskytuje mnoho cenných informaci z oblasti života 
církve.Ke stažení je na: 

https://www.advent-orion.cz/ke-stazeni/zobrazit/765 

V rámci ukončení bakalářského studia geografie na 
Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy jsem napsala práci 
s názvem Tematický atlas Církve adventistů sedmého dne. 
Cílem práce bylo vytvořit atlas týkající se CASD, získat data z 
různých tematických oblastí a zpracovat je do podoby map. 
Dále přidat doplňující texty, obrázky a grafy. To vše se ve 
spolupráci s mým vedoucím doktorem Lysákem podařilo a 
vy si nyní můžete tento atlas, který byl přílohou mé 
bakalářské práce, detailně prohlédnout. 

Záměrem bylo, aby atlas vzdělával i evangelizoval. Atlas je 
možné využít jako pomůcku v sobotní školce pro starší děti, 
v  Adventistickém teologickém institutu nebo při osobním 
studiu. Je možné jej darovat novým členům při křtu nebo při 
obdarovávání členů k narozeninám. Je vhodný i pro lidi 
mimo církev, kteří mají zájem se o CASD dozvědět něco víc. 

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

BLAHOPŘEJEME TĚM, KTEŘÍ  
OD 14. - 20.12. SLAVÍ NAROZENINY 
14.12. Anna Raucherová, Eva Zrnová 
 a Nicola Susanne Kubečková 
19.12. Viktorie Wimmerová 
20.12. Jaroslav Gondola 

Přidáváme biblický text: 

Blaze člověku, který mě poslouchá, bdí u mých dveří den ze 
dne a střeží veřeje mého vchodu. Vždyť ten, kdo mě nalézá, 
nalezl život a došel u Hospodina zalíbení.. (Př. 8, 34.35) 

PŘEDSEDA BANGLADÉŠSKÉ UNIE 
CASD DR. MUYN LEE 
V pondělí 16. prosince se bude od 18.00 hodin konat v SC 
Bethany speciální bohoslužba u příležitosti návštěvy 
předsedy Bangladéšské unie CASD Dr. Muyn Lee. 

Misionář Dr. Muyn Lee  pracoval po absolvování 
theologického semináře jako kazatel v Koreji a pak jako 
misionář v Argentině 6 let. Poté vystudoval doktorát PhDr. na 
Filipínach. Nejdříve byl prezidentem Adventist Bangladesh 
Adventist Seminary and College  a nyní už po dvě funkční 
období slouží jako Unijní prezident v BAUM (Bangladesh 
Adventist Union Mission). 

https://www.advent-orion.cz/ke-stazeni/zobrazit/765
https://www.advent-orion.cz/ke-stazeni/zobrazit/765


SBOROVÁ DOVOLENÁ OZNÁMENÍ SBORU 
1. Dnes dopoledne nám kázáním poslouží br. Josef 

Bajusz. 

2. Ranní modlitební setkávání probíhají 
úterý      17. 12. v 8.30 ve sboru 
středa    18. 12. v 8.30 ve sboru 
čtvrtek   19. 12. v 8.30 ve sboru 

3. Ve středu 18.12. od 17:30 jste všichni srdečně 
zvání na křest Vladimíra Chláda. 

4. Příští sobotu 21.12. nám kázáním bude sloužit      
br. Ivo Řehák. 

5. V sobotu 28.12. budeme slavit památku Večeře 
Páně. Kázání bude mít náš místní kazatel br. Pavel 
Šimek. 

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 Mariána Semufa.

WWW.SPOLECENSKECENTRUM.CZ

Prosíme všechny 
o zachování klidu během bohoslužby.

Milí přátelé, 

chtěli by jste společně strávit 1 prázdninový týden 
s Bethany?  

Původně plánovaný poslední srpnový týden 
dovolené, který jediný byl na Resortu Beskydy v létě 
ještě k  dispozici, některým z  vás nevyhovoval. 
Máme tedy pro vás novou nabídku dovolené na 
Biofarmě Slunečná na Šumavě. Foto a více 
podrobností o okolí naleznete na https://
www.biofarma-slunecna.cz  

Základní informace: 
• Termín: od  6.7. Pondělí !! od 15 hod. - 12.7. 

Neděle  dopoledne (do pondělí 6.7. mají ještě 
hosty), 6 nocí  

• Cena pro rok 2020 v hlavní sezoně po 
skupinové slevě: 600 Kč/ osobu a noc 

• Děti: 2 - 5 let platí 25% z ceny pro dospělého = 
150,- Kč, 6 - 10 let 50% = 300,- Kč, starší děti 
jako dospělí = 600,- Kč 

• V ceně ubytování je snídaně z produktů 
Biofarmy, povlečení, ručníky 

• Psi: raději ne, nemají venkovní kotce, psy lze na 
pokoji pouze výjimečně, 200 Kč/den 

• Ubytování celkem ve 3 blízkých budovách: 11x 
4 - lůžkových apartmánů - několik app. má       
2 oddělené ložnice po 2 lůžkách se společnou 
koupelnou a kuchyňkou, většina app. jsou 
vhodná pro rodiny nebo “holčičí” a “klučičí” 
pokoje pro 4 osoby + 2x 2 lůžkové app. (již jsou 
předběžně rezervovány) 

• Záloha se bude platit v lednu cca 1000,- Kč na 
osobu, doplatek se hradí v hotovosti na místě. 
Pokud nebudete moci jet, bude potřeba si 
sehnat náhradu, v opačném případě by záloha 
propadla.  

!! Důležité: prosíme o potvrzení, zda PLÁNUJETE 
nebo NEPLÁNUJETE jet na společnou dovolenou 
do 31.12.2019. V  prvním týdnu v lednu musíme 
majitelům potvrdit nebo zrušit rezervaci. Pokud 
nebudeme moci ubytování obsadit, tj. nebude nás 
alespoň 45 osob (včetně dětí), tak se dovolená 
neuskuteční.  

D a l š í d o t a z y s m ě ř u j t e p ř í m o n a m n ě : 
spinkova.martina@gmail.com, 773 652 152   - zde 
také prosíme o přihlašování nebo odhlašování 
dovolené.  

Děkujeme za spolupráci a těšíme se,  
Martina a Radek Špinkovi 

. 
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