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:
B21
Bible, překlad 21. století
BK
Bible kralická
ČSP
Český studijní překlad
JB
Jeruzalémská Bible
SNC
Slovo na cestu

Díla Ellen Whiteové
U českých překladů knih Ellen Whiteové je uváděno nejnovější vydání z nakladatelství Advent-Orion.
Zkratka
AA
COL
DA
Ed
PK

Anglický název
The Acts of the Apostles
Christ,s Object Lessons
The Desire of Ages
Education
Prophets and Kings

Zkratka
CS
Ev
EW
FE
GW
ChS
MCP
MS
SG
T
TDG

Anglický název
Counsels on Stewardship
Evangelism
Early Writings
Fundamentals of Christian Education
Gospel Workers
Christian Service
Mind, Character and Personality
Manuscript Releases
Spiritual Gifts
Testimonies for the Church
This Day with God

Zkratka
PNL
PM
TV
VYCH
OSU

Další materiály
Zkratka
BC
RH

Anglický název
The Seventh-day Adventist Bible Commentary
Advent Review and Sabbath Herald

Český název
Poslové naděje a lásky
Perly moudrosti
Touha věků
Výchova
Od slávy k úpadku

Sbírky v 1. čtvrtletí 2018
Vážení a milí,
otevřeli jsme společně první úkoly sobotní školy nového roku. Každý z nás prožil ten uplynulý jiným způsobem. Pro
některé to byl rok vynikající, a jiní lidé by ho nejraději škrtli ze svého života. V jednom se však shodneme, byl to čas,
kdy každému z nás Hospodin pomáhal. Podle možností nám dával život, zdraví i potřebné prostředky k životu.
Pro každého z nás je určitě důležité i společenství církve a já bych Vám všem chtěl poděkovat za podporu, kterou jste
církvi věnovali. Mnoho lidí dává v současné době své dary i v nedostatku. O to více je třeba hledat, jak s dary rozumně
naložit. Část z nich slouží na podporu vlastního života církevní rodiny a část darů slouží společnosti kolem nás. Část
financí věnujeme na podporu misijních projektů, část pro práci s dětmi a mládeží, pokoušíme se také sloužit v oblasti
sociálních služeb.
Finance jsou jistě důležité a někdy jsou v životě lidí až na prvním místě, ale je dobré pamatovat na to, že všechno
v našem životě závisí na Boží milosti. Proto si dovolím, kromě poděkování Vám dárcům za Vaše dary, poděkovat Pánu
Bohu za vše dobré, co pro nás dělá, i za jeho každodenní podporu v našich obyčejných lidských životech.
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 2018 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.
Všem dárcům bych chtěl poděkovat za jejich ochotu podporovat práci církve v naší zemi 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 2018
Termín Téma soboty
Leden
6. 1.
13. 1.
20. 1.
27. 1.
3. 2.
10. 2.
17. 2.
24. 2.
3. 3.
10. 3.
17. 3.
24. 3.
31. 3.

Den modlitby a půstu
10 dní modliteb za vylití Ducha svatého (10.–20. 1.)
Den náboženské svobody

Sbírka

VS

Sbírka DNS

4

Sbírka pro AWR

9

Únor
Den osobní evangelizace
Týden křesťanského domova a manželství (10.–17. 2.)
Březen
Modlitební den žen
Den adventistického rádia AWR
Den dětí
Den křesťanského vzdělávání; Modlitební týden mládeže (17.–24. 3.)
Sbírka 13. soboty pro Středoamericku divizi

Sbírka MTM
Sbírka 13. soboty

110
13

