
PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 

10.00—11.00 Sobotní škola 

 uvádí: s. Bára Kosinová 

 diakonka sálu: s. Pavlína Sojková 

• 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. Marta Veselá 

• Společná píseň: s. Lenka Kalivodová 

• Modlitba 

• Sbírka vděčnosti pro potřeby sboru 

• Oznámení: br. Ivo Řehák 

• Společná píseň  

• Modlitba  

• Čtení z Bible  

• Ztišení 

• Kázání: br. Pavel Šimek 

• Společná píseň 

• Závěrečná modlitba

11. 1. 2020

SBÍRKA Z MINULÉ SOBOTY 
• Sbírka na misijní projekty církve                    2 161,- Kč 
• Sbírka pro potřeby našeho sboru                    5 010,- Kč 
• Celkem                                                                 7 171,- 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. Lukáš Hora 
• Třída v bočním sále - br.. Ivo Řehák 

• 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 

BLAHOPŘEJEME TĚM, KTEŘÍ  
OD 11.1. - 17.1. SLAVÍ NAROZENINY 
13.1. Milan Swienczyk 
17.1. Mária Slamková 

Přidáváme biblický text: 

Také my jsme poznali lásku, kterou Bůh má k nám, a věříme 
v ni. Bůh je láska, a kdo zůstává v lásce, v Bohu zůstává a 
Bůh v něm. ( 1.Jan 4,16 ) 

10 DNŮ MODLITEB 
Moji milí sourozenci v Kristu, 

především Vám děkuji za Vaši službu v uplynulém roce. Díky 
Vám zůstává sbor Bethany radostným sborem, naplněný 
Duchem svatým. 

Máme úžasnou možnost začít rok 2020 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 probíhá v Bethany od 8. - 18. ledna 2020 
od 18:00 hodin, s výjimkou dvou sobot 11.1. a 18.1. a pátku 
10.1. 

Studijní materiál naleznete na stránkách CASD  https://
www.casd.cz/deset-dnu-modliteb-za-vyliti-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 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 
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SOBOTNÍ DOPIS OZNÁMENÍ SBORU 
1. Dnes dopoledne nám kázáním poslouží náš místní 

kazatel br. Pavel Šimek. 

2. 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 

3. Setkání v rámci  “Deset dnů modliteb” 
neděle  12.1.  
pondělí 13.1. 
úterý     14.1. 
středa   15.1. 
čtvrtek  16.1. 
pátek     17.1.  

4. Příští sobotu 18.12. nám kázáním bude sloužit      
br. Miroslav Kysilko. 

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,  Vasilinu Pomietlovou a Mariána Semufa.

WWW.SPOLECENSKECENTRUM.CZ

Prosíme všechny 
o zachování klidu během bohoslužby.

LÁSKA na Brumlovce opravdu pomohla - i 
díky Vám!

V prosinci jsme se spolu s Vámi a mnoha dalšími 
štědrými dárci zhostili nové role - být dárcem 
neznámému příjemci - někomu, koho jsme si “jen tak” 
vybrali na Stromu přání při Vánočním programu na 
Brumlovce nebo přímo v připravených seznamech.  

Chtěli jsme dát tradičnímu vánočnímu obdarovávání 
nový rozměr a splnit konkrétní přání těch, kterým jej 
nemohou z různých důvodů splnit ti nejbližší.  

Celý projekt proběhl ve spolupráci s propagačním 
oddělením BB centra pod názvem Láska pomáhá na 
Brumlovce. A opravdu s Boží pomocí pomohla… 

Podařilo se splnit neuvěřitelných 120 přání! Dětem z 
Dětského domova v Dubenci a dětem z Hospicového 
klubu Stromeček Nový Jičín bylo dovezeno dne 20.12. a 
6.1. celkem 72 dárků,  22.12. se radovalo 47 seniorů z 
Domu pro seniory ve Vršovicích a také bylo předáno 
jedno speciální přání.  

Dárce přitom nečekal jen “jednoduchý” úkol - poskytnout 
finance. Po vybrání daru jej musel osobně koupit či 
objednat, zabalit a přinést. Velmi nás potěšilo, že někteří 
dárci přidali i osobní přání či drobnost navíc. Protože 
počet potřebných dětí ještě v průběhu akce narostl, další 
dárky byly pořízeny z nashromážděných prostředků od 
dárců. Byli to jednotlivci i pracovní týmy. Pomohli i 
dodavatelé, kteří spolupracují s některými z nás.  

S téměř všemi dárci jsme mluvili osobně a jsme s nimi 
dále v kontaktu. Z jejich reakcí vyplynulo, že 
vynaložených peněz či času nelitují, naopak jim to 
udělalo radost. Někteří se “své” kolečko se jménem a 

přáním rozhodli pověsit na svůj domácí stromeček či si 
jej nechat na památku. 

Za pomoc při organizaci chci poděkovat Vlastičce 
Horákové, Martičce Veselé, Jardovi Hejrovi, Majce 
Slamkové, Sandře Stachové, Ilonce Semrádové, Andělce 
Novikava, Ivance Eder, Davidovi a Viktorce, Jakubovi 
Pavlánovi a vám VŠEM, kteří jste se jakýmkoliv 
způsobem do akce Láska pomáhá na Brumlovce zapojili, 
přispěli svým časem či jakýmkoliv finančním nebo 
hmotným darem. Za mimořádné osobní nasazení od 
začátku do konce akce chci poděkovat Denisce 
Šnebergrové, která s tímto nápadem přišla, nadchla nás, 
oslovila osobně mnoho dárců, dárky s rodinou zavezla 
až do Beskyd na Moravu či opakovaně do Dubence a 
podnikla řadu potřebných organizačních kroků k 
zajištění celé akce.  

Věříme, že mnoho dětí i starších lidí prožilo radost nejen 
ze splněného přání a hmotné věci, ale především je 
zahřál u srdce pocit, že tam “daleko v Praze” na ně 
někdo myslí… Bohu buď chvála za tuto úžasnou akci a 
propojení věřících i nevěřících lidí v daru dávání… 

Martina Špinková 

. 


