Zpravodaj sboru Církve adventistů sedmého dne

2. května 2020
PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY - BETHANY
ONLINE MOŽNOST PŘIPOJENÍ
SOBOTNÍ ŠKOLA OD 10:00 HOD.
1. SKYPE - UČITEL BR. MICHAL STARÝ
Odkaz na připojení: https://join.skype.com/aca12D9WzehC
2. EZTALKS - UČITEL BR. JAROSLAV HEJRA
Software ke stažení na: www.eztalks.cz
ID: 78693754 - číslo pro připojení na sobotní školu
KÁZÁNÍ OD 11:30 HOD.
BR. JAKUB PAVLÁN. - “JONÁŠ”
Najdete na stránkách našeho sboru www.spolecenskecentrum.cz
nebo na stránkách YouTube
https://www.youtube.com/channel/UCQpLiLvsPxab76KcHAOg8-g

VYSÍLÁNÍ BOHOSLUŽBY NA HOPE TV:
V sobotu 2. května Internetová televize HopeTV pokračuje ve společném
trávení soboty na Youtube a Facebooku již sedmou sobotu.
Vysílání začíná 9.15 pořadem Bible pro dnešek a bude pokračovat on-line
sobotní školou s vedoucím Oddělení sobotní školy Oldřichem Svobodou. Od
10.30 jsme připravili program pro děti s příběhem Jindry Černohorského.
Bohoslužba ze sboru Praha – Vinohrady s kázáním br. Michala Balcara začne
v 10:45.

KORONA ÚČET
Pro účely pomoci postiženým v souvislosti s koronavirem, dává sbor k dispozici
účet: 2300973938 / 2010. Jedna polovina výtěžku, bude použita na podporu
našim členům, druhá polovina výtěžku bude poukázána na organizaci ADRA
Česká republika.
Sborový účet na běžné příspěvky a dary je nezměněn a je uveden pod touto
zprávou.

ČÍSLO SBOROVÉHO ÚČTU
FIO BANKA - 2801455127 / 2010

BLAHOPŘEJEME TĚM, KTEŘÍ
OD 2.5. - 8.5. SLAVÍ NAROZENINY
2.5.

Anna Voňková

8.5.

Daniel Shánilec

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)

VYSÍLÁNÍ V PRACOVNÍM TÝDNU KAŽDÝ VEČER VE 20 HOD.
Každý pracovní den večer ve 20 hodin si zvou kazatelé z Prahy a
Středočeského okrsku své hosty, aby si s nimi povídali o jejich víře a modlili se.
Můžete se připojit buď přes bohosluzbyonline.cz nebo na youtube.

