BLAHOPŘEJEME TĚM, KTEŘÍ
OD 4.1. - 10.1. SLAVÍ NAROZENINY

SBOROVÁ DOVOLENÁ

5.1.
6. 1.
7. 1.
9.1.

chtěli by jste společně strávit 1 prázdninový týden
s Bethany?

Jakub Slamka
Alﬁa Šangareevová a Irishca Symochko
Olga Swienczyková
Marie Brabcová a Vlasta Horáková

Přidáváme biblický text:
Hledej blaho v Hospodinu, dá ti vše , oč požádá tvé srdce.
Svou cestu svěř Hospodinu, doufej v něho, on sám bude
jednat. (Žalm 37, 4.5)

UČITELÉ SOBOTNÍ ŠKOLY

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

SBÍRKA Z MINULÉ SOBOTY
• Sbírka na misijní projekty církve
• Sbírka pro potřeby našeho sboru
• Celkem

Milí přátelé,

Letos plánujeme společnou sborovou dovolenou na
Biofarmě Slunečná na Šumavě. Foto a více podrobností o
okolí naleznete na https://www.biofarma-slunecna.cz

1 833,- Kč
2 107,- Kč
3 940,- 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

4. 1. 2020

Základní informace:
• Termín: od 6.7. Pondělí !! od 15 hod. - 12.7.
Neděle dopoledne (do pondělí 6.7. mají ještě hosty), 6
nocí

PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY

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

10.00—11.00 Sobotní škola

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

• Třída v hlavním sále - br. Jarda Hejra
• Třída v bočním sále - br.. Jan Řehák

ZPRAVODAJ SPOLEČENSKÉHO CENTRA

• 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 vyjádření, zda PLÁNUJETE nebo
NEPLÁNUJETE jet na společnou dovolenou do 5.1.2020.
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.
Další dotazy směřujte přímo na mně:
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

uvádí: br. Jan Řehák
diakon sálu: br. Vilém Voňka
• 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 br. Ivo Řehák
diakonka sálu: s. Anna Voňková
• Společná píseň:
• Modlitba
• Sbírka vděčnosti pro potřeby sboru
• Oznámení: br. Ivo Řehák
• Rozdání novoročních veršů
• Společná píseň
• Modlitba
• Čtení z Bible
• Ztišení
• Kázání: br. Kamil Kreutziger
• Společná píseň
• Závěrečná modlitba

OZNÁMENÍ SBORU
1.

Dnes dopoledne nám kázáním poslouží br. Kamil
Kreutziger.

2.

V pondělí 6.1. v 17:30 se ke svému pravidelnému
jednání setká výbor sboru.

3.

Ranní modlitební setkávání probíhají
úterý 7. 1. v 8.30 ve sboru
středa 8. 1. v 8.30 ve sboru
čtvrtek 9. 1. v 8.30 ve sboru

4.

Setkání v rámci “Deset dnů modliteb”
středa 8. 1. vždy v 18.00 ve sboru
čtvrtek 9. 1.
neděle 12.1.
pondělí 13.1.
úterý 14.1.
středa 15.1.
čtvrtek 16.1.
pátek 17.1.

5.

V pátek 10.1. od 18:00 jste všichni srdečně zvání
na křest Richarda Semufa.

6.

Příští sobotu 11.12. nám kázáním bude sloužit
br. Pavel Šimek.

7.

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.

Prosíme všechny
o zachování klidu během bohoslužby.

WWW.SPOLECENSKECENTRUM.CZ

SOBOTNÍ DOPIS
Moji milí sourozenci v Kristu,
především Vám děkuji za Vaši službu v uplynulém
roce. Díky Vám zůstává sbor Bethany radostným
sborem, naplněný Duchem svatým.
M á m e ú ž a s n o u m ož n o s t z a č í t ro k 2 0 2 0
společnými modlitbami v celosvětovém programu
CASD
"Deset dnů modliteb - Hledání Božího
Ducha", na který bych Vás ráda pozvala.
Duch svatý způsobil oživení, obrácení, obnovení
nadšení pro evangelizaci a uzdravil mnohé vztahy.
Opravdu, modlitba je místem, kde se rodí oživení.
Deset dnů modliteb proběhne v Bethany od 8. - 18.
ledna 2020 od 18:00 hodin, s výjimkou dvou sobot
11.1. a 18.1. a pátku 10.1.

každodenní křest Duchem.“ (Ellen G. White, Act of
the Apostles, s. 50)
Připojte se k nám v našem úsilí o vylití Ducha
svatého. Dovolme Bohu, aby v našich životech
projevil své ovoce." ...
Ve svém životě i sboru máme mnoho blízkých, kteří
potřebují naše modlitby. Je důležité se společně
modlit i za naši církevní rodinu.
Věřím, že naše setkání při modlitbách budou
požehnaná a Duch svatý nás bude provázet.
Přeji nám všem krásný a láskyplný rok 2020 vedený
Božím Duchem.
S láskou
Ilona Semrádová

Studijní materiál naleznete na stránkách
CASD https://www.casd.cz/deset-dnu-modliteb-zavyliti-ducha-svateho/#more-14679
..."Během Deseti dnů modliteb 2020 vás zveme,
abyste prožili zaslíbená požehnání Ducha svatého.
Než se Ježíš vrátil do nebe, dal nám toto zaslíbení:
„…ale dostanete sílu Ducha svatého, který na vás
sestoupí, a budete mi svědky v Jeruzalémě a v
celém Judsku, Samařsku a až na sám konec země“
(Skutky 1,8).
„Jestliže toto je prostředek, jímž přijímáme sílu,
proč nemáme hlad a žízeň po daru Ducha? Proč o
tom nemluvíme, nemodlíme se za to a nekážeme o
tom? Pán je ochotnější dát Ducha svatého těm,
kteří mu slouží, než rodiče, jež svým dětem dávají
dobré dary. Každý by měl předkládat Bohu žádost o

.

