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 Anglický název
AA
The Acts of the Apostles
DA
The Desire of Ages
Zkratka
GW
LP
SM
T

Zkratka Český název
PNL
Poslové naděje a lásky
TV
Touha věků

Anglický název
Gospel Workers
Sketches From the Life of Paul
Selected Messages
Testimonies for the Church

Další materiály
Zkratka Anglický název
AR
Advent Review and Sabbath Herald
BC
The Seventh-day Adventist Bible Commentary

Sbírky ve 3. čtvrtletí 2018
Vážení a milí,
otevírá se před námi čas prázdnin a dovolených. Mnozí lidé jsou unaveni a těší se na chvilku oddechu, změnu prostředí a nevšední volnočasové zážitky. Úsměvné je, že naše touha po odpočinku či vytržení z reality
všedních dnů bude mít svůj začátek, ale také svůj konec. Prostě jednoho dne naše dovolená skončí a my se
vrátíme mezi každodenní starosti, chudší o hromadu peněz investovaných do oněch nevšedních zážitků.
A tak na těch pár dnů oddechu budeme tvrdě vydělávat zase celé týdny a měsíce.
Je to směšné, nebo jen smutné? Je to zvláštní, lidé jsou ochotni utratit neuvěřitelné částky za poměrně
nevelké zážitky, ale není mnoho lidí, kteří pochopí, že často největší zážitky v životě skoro nic nestojí.
Není snadné objevit cestu, kde se naučíme přemýšlet novým způsobem – to hlavní není užít si v životě
maximum možného, ale objevit to úžasné kouzlo Ježíšova myšlení, kdy vyučoval své žáky tomu, že největším
zážitkem života není jen něco získat pro sebe, ale naopak něco dát těm druhým. A tím nejcennějším darem
pro naše blízké může být, mezi jiným, i náš čas. Možná lze prostor našich dovolených obohatit sdílením se
s tím, co jsme dostali od Hospodina.
Marek Škrla, hospodář Česko-Slovenské unie
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.
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
Sbírka
Červenec
7. 7. Den modlitby a půstu
14. 7.
21. 7. Den evangelizace prostřednictvím médií
28. 7. Sobota dětí
Srpen
4. 8. Den evangelizace prostřednictvím projektů Globální misie
11. 8. Den zakládání sborů
18. 8. Den vzdělávání
25. 8. Den prevence zneužívání a domácího násilí
Září
1. 9. Sbírka na stavební projekty sdružení
Sbírka stavební
8. 9. Týden rodinné soudržnosti (2.–8. 9.)
15. 9. Den Klubu Pathfinder
22. 9.
29. 9. Sbírka 13. soboty pro Severoasijsko-Pacifickou divizi
Sbírka 13. soboty

VS

36

13

