Použité zkratky
Biblické překlady
Standardně je v lekcích Průvodce studiem Bible používán Český ekumenický překlad. Pokud je použit jiný
překlad, je u odkazu verše uvedena následující zkratka:
BK
Bible kralická
B21
Bible, překlad 21. století
ČSP
Český studijní překlad

Díla Ellen Whiteové
U českých překladů knih Ellen Whiteové je uváděno nejnovější vydání z nakladatelství Advent-Orion.
Zkratka
AA
DA
ED
EV
GC
HP
LLM
OHC
SC
SM
T
YRP

Anglický název
The Acts of the Apostles
The Desire of Ages
Education
Evangelism
The Great Controversy
In Heavenly Places
Loma Linda Messages
Our High Calling
Steps to Christ
Selected Messages
Testimonies
Ye Shall Receive Power

Další materiály
Zkratka Anglický název
BC
RH
ST

The SDA Bible Commentary
The Review and Herald
Signs of the Times

Zkratka
CVP
PNL
TV
VDV
VYCH

Český název
Cesta k vnitřnímu pokoji
Poslové naděje a lásky
Touha věků
Velké drama věků
Výchova

Sbírky v 1. čtvrtletí 2017
Církev adventistů sedmého dne financuje většinu svých projektů z vlastních zdrojů prostřednictvím
různých sbírek, které mají určitý systém. Každou sobotu proběhnou v našich shromážděních sbírky dvě.
Jedna je určena na provoz místního sboru a druhá na podporu různých celosvětových misijních projektů.
Plán tematických sobot, týdnů a sbírek v roce 2017 obsahuje témata jednotlivých sobot, která lze využít
při plánování bohoslužeb v tomto roce. Každou sobotu, většinou v rámci sobotní školy, máme sbírku pro
potřeby celosvětové misie a některé soboty mají pro danou sbírku speciální určení. Sbírky každé 13. soboty ve čtvrtletí jsou určeny pro podporu misijních projektů v určité vybrané části světa.
Všechny vybrané dary jsou vždy odeslány prostřednictvím Interevropské divize pro potřeby naší celosvětové církve. Výjimkou je sbírka na stavební projekty, která zůstává vždy pro potřeby příslušného sdružení
a sbírka pro Adru, ze které je 50 % určeno pro potřeby Adry v dané unii.
Určitou nezanedbatelnou část prostředků vybraných v misijních sbírkách dostáváme z Interevropské
divize zpět jako podporu některých misijních projektů v naší unii.
Všem dárcům bych chtěl poděkovat za jejich ochotu podporovat práci nejen církve v naší zemi, ale
i v prostoru světa kolem nás.
Marek Škrla, hospodář Česko-Slovenské unie
Informace pro pokladníky sborů – misijní sbírky jsou odeslány na účet příslušného sdružení a sbírky se
zvláštním určením mají uvedenu první část variabilního symbolu ve sloupci VS, druhá část variabilního
symbolu je číslo sboru.
Plán tematických sobot, týdnů a sbírek v roce 2017
Termín Téma soboty
Leden
7. 1.
14. 1. Den zdraví
21. 1. 10 dní modliteb za vylití Ducha svatého (11.–12. 1.)
21. 1. Den náboženské svobody
28. 1.
Únor
4. 2. Den osobní evangelizace
11. 2.
18. 2. Týden křesťanského domova a manželství (11.–18. 2.)
25. 2.
Březen
4. 3. Modlitební den žen
11. 3. Den adventistického rádia AWR
18. 3. Modlitební týden mládeže (18.–25. 3.)
25. 3. Sbírka 13. soboty pro Transevropskou divizi

Sbírka

VS

4

Sbírka pro AWR
Sbírka MTM
Sbírka 13. soboty

9
11
13

