
PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 

10.00—11.00 Sobotní škola 

 uvádí: br. Jan Řehák 

 diakon sálu: br. Lukáš Hora 

• Společné písně 

• 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 

 diakonka sálu: s. Kateřina Martínková 

• Společná píseň 

• Modlitba 

• Sbírka vděčnosti pro potřeby sboru 

• Oznámení: s. Ilona Semrádová 

• Blok písní - skupina Američanů 

• Modlitba  

• Čtení z Bible: s. Marcela Řeháková  

• Ztišení 

• Kázání: br. Ivo Řehák 

• Sólová píseň 

• Společná píseň 

• Závěrečná modlitba

21. 12. 2019

SBÍRKA Z MINULÉ SOBOTY 
• Sbírka na misijní projekty církve                    2 450,- Kč 
• Sbírka pro potřeby našeho sboru                  10 269,- Kč 
• Celkem                                                               12 719,- 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. Dan Dvořák 
• Třída v bočním sále - br. Ivo Řehák 
• Třída v angličtině - br. Kris Teaotea 

• Mimiškolka 0 - 3 roky - zajišťují rodiče v MŠ Elijáš 
• Dětská školka 3,5 - 7 let - s. Gabriela Hejrová 
• Dětská škola 11 - 15 let - s. Andělka Novikava 

NABÍDKA ADVENT ORIONU 
Milé sestry a bratři, 

Dostává se vám do rukou speciální slevová nabídka Advent 
Orionu pro Stolečkovou evangelizaci a pro knihobudky.  
Prosím, zprostředkujte ji těm, kteří na vašem sboru 
evangelizačně pracují s knihami a tiskovinami, 
věnují se stolečkové evangelizaci nebo doplňují knihobudky. 

Nabízené materiály jsou známé, nebo se o nich můžete 
informovat na https://www.advent-orion.cz/ 

Věříme, že vám tato nabídka pomůže ve vaší službě s 
literaturou. 

Modlíme se za požehnání a vedení Božím Duchem. 

za oddělení evangelizace 

Jan Libotovský

BLAHOPŘEJEME TĚM, KTEŘÍ  
OD 21. - 27.12. SLAVÍ NAROZENINY 
20.12. Jaroslav Gondola a Pavlína Sojková 
26.12. Tomáš Valtera 
27.12. Miriam Ludvíková 

Přidáváme biblický text: 

Ať jsou veselí a radují se z tebe všichni, kteří tě hledají; ať 
říkají stále: „Bůh je velký“ ti, kdo milují tvou spásu. 
(Žalm 70, 5) 

10 DNŮ MODLITEB 
Milé sestry, milí bratři a přátelé,  

Sk 4,31 (ČEP)  

ve dnech 8. až 18. ledna 2020 pořádá naše církev po celém 
světě Deset dnů modliteb za vylití Ducha svatého. Tématem 
setkávání v průběhu těchto dnů je „Hledání Božího Ducha“.  

Kromě studia zmíněného tématu se můžete v rámci 
modlitebních setkání zaměřit také na přímluvné modlitby 
ohledně Vašich osobních i sborových potřeb. Společně s 
tímto dopisem dostáváte materiál, který zpracovává témata 
na každý den, a také pokyny pro vedoucí skupinek. Materiál v 
elektronické podobě a další potřebné informace najdete na 
stránkách církve www.casd.cz pod článkem s názvem „Deset 
dnů modliteb“.  

Závěrečná sobota 18. ledna může být vyjádřením vděčnosti 
za vše dobré, co přichází z Boží ruky jako odpověď na Vaše 
společné modlitby. Doufáme, že tyto podněty pomohou, aby 
se Deset dnů modliteb stalo hlubokou zkušeností pro Vaši 
modlitební skupinu či sborovou rodinu.  

Mikuláš Pavlík, Peter Čík a Marek Skrla - vedení Unie CASS 

https://www.advent-orion.cz/
https://www.advent-orion.cz/


SOBOTNÍ DOPIS 
BR. MIROSLAV STARÝ 

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

Řehák. 

2. Ranní modlitební setkávání probíhají 
úterý      24. 12. v 8.30 ve sboru 
středa    25. 12. v 8.30 ve sboru 
čtvrtek   26. 12. v 8.30 ve sboru 

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

4. 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.

Za chvíli většina lidí zasedne k  „štědrovečernímu 
stolu“. Co na něm bude, o čem budou hovořit a na 
co se budou těšit po večeři? Každý má svoji 
představu. Vánoce, to je čas připomenout si Boží 
věrnost. O Vánocích chceme prožít klidný čas a 
vnitřní pokoj. Mnohdy konstatujeme – zase se to 
nepovedlo. Kde je chyba? 

 Připomínáme si příběh, který ovlivnil celý 
svět. Důležité, aby ovlivnil mne – jednotlivce. Je 
P R AV D I V Ý – B ů h u d ě l a l v š e , p r o j e h o 
HODNOVĚRNOST. Popsal situaci kolem narození 
Božího Syna: Anděl řekl Marii: „Neboj se, Maria, 
vždyť jsi nalezla milost u Boha.  Hle, počneš a 
porodíš syna a dáš mu jméno Ježíš. /Luk 1,30 -32/ 
„Josefe, synu Davidův, neboj se přijmout Marii, 
svou manželku; neboť co v ní bylo počato, je z 
Ducha svatého. Porodí syna a dáš mu jméno Ježíš; 
neboť on vysvobodí svůj lid z jeho hříchů.“  To 
všechno se stalo, aby se splnilo, co řekl Hospodin  
ústy proroka Izajáše  „Hle, panna počne a porodí 
syna a dají mu jméno Immanuel,‘ to jest přeloženo 
‚Bůh s námi‘. / Matouš 1,19-23/ 

Bůh oslovil další svědky – pastýře, přemýšleli nad 
Božím poselstvím: „V té krajině byli pastýři pod 
širým nebem a v noci se střídali v hlídkách u svého 
stáda. Anděl jim řekl: „Nebojte se, hle, zvěstuji vám 
velikou radost, která bude pro všechen lid.  Dnes 
se vám narodil Spasitel, Kristus Pán, v městě 
Davidově.  Toto vám bude znamením: Naleznete 
děťátko v plenkách, položené do jeslí.“  A hned tu 
bylo s andělem množství nebeských zástupů a 
takto chválili Boha: “Sláva na výsostech Bohu a na 
zemi pokoj mezi lidmi; Bůh v nich má zalíbení. 

Řekli si pastýři: „Pojďme až do Betléma a 
podívejme se na to, co se tam stalo, jak nám Pán 
oznámil.“ Spěchali tam a nalezli Marii a Josefa i to 
děťátko položené do jeslí. Když je spatřili, pověděli, 
co jim bylo řečeno o tom dítěti. Ale Maria to 
všechno v mysli zachovávala a rozvažovala o 
tom. /Luk 2,8-19/ 

Nestačí si připomenout jen narození Pána Ježíše, 
ale důležitý je jeho život a DŮVOD, proč přišel na 
tento svět. Ježíš věděl, že přišel zemřít za viny 
druhých. Znal i způsob – KŘÍŽ pro ZLOČINCE.   

Ten, který přišel dát lidem pokoj, musel sám 
skončit na našem místě – na kříži. Kdo nezná 
podstatu tohoto příběhu, pak to není nic o pokoji. 
Některé události nelze přehlédnout. Záleží na nás, 
jak je pochopíme. On byl vzkříšen a odešel do 
nebe. Zaslíbil, že se vrátí… 

O příběhu Ježíše Krista je nutné si vyprávět, zkusit 
si ho prožít. K  tomu potřebujeme společenství lidí, 
hlavně také hosta. Bůh nám dal recept jak 
pochopit.  

Zjevení 3,20.21 Hle, stojím přede dveřmi a tluču; 
zaslechne-li kdo můj hlas a otevře mi, vejdu k 
němu a budu s ním večeřet a on se mnou.  Kdo 
zvítězí, tomu dám usednout se mnou na trůn, tak 
jako já jsem zvítězil a usedl s Otcem na jeho trůn. 

Otázka zní: Jak jsem připraven na společenství 
nejdůležitějšího hosta k večeři? (Nejde zároveň jen 
o jeden den v roce.)  

Odpověď: Pokud připraven- otevřu, přijde  POKOJ... 


