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
ČSP
Český studijní překlad
SNC
Slovo na cestu

Díla Ellen G. Whiteové
U českých překladů knih Ellen G. Whiteové je uváděno nejnovější vydání z nakladatelství Advent-Orion
(v závorce pak název staršího vydání, pokud byl použit citát)
Zkratka
AA
CCh
COL
DA
Ed
GC
PK
PP
SC

Anglický název
The Acts of the Apostles
Counsels for the Church
Christ´s Object Lessons
The Desire of Ages
Education
The Great Controversy
Prophets and Kings
Patriarchs and Prophets
Steps to Christ

Zkratka
CG
CW
GW
LDE

Anglický název
Child Guidance
Counsels to Writers and Editors
Gospel Workers
The Last Day Events

Zkratka
PNL
RPC
PM
TV
VYCH
VDV
OSU
NUD
CVP

Český překlad
Poslové naděje a lásky
Rady pro církev
Perly moudrosti
Touha věků
Výchova
Velké drama věků
Od slávy k úpadku (PK Proroci a králové)
Na úsvitu dějin
Cesta k vnitřnímu pokoji

Zkratka
SM
SR
T
WM

Anglický název
Selected Messages
The Story of Redemption
Testimonies for the Church
Welfare Ministry

Další materiály
Zkratka
BC
RH
ST

Anglický název
The Seventh-day Adventist Bible Commentary
Advent Review and Sabbath Herald
Signs of the Times
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Sbírky ve 4. čtvrtletí 2018
Vážení a milí,
otevíráme společně úkoly sobotní školy s tématy pro 4. čtvrtletí roku 2018. Nevím, zda tento rok splní všechna naše očekávání, ale určitě musíme zvládnout i mnoho věcí neočekávaných, těch dobrých i těch zlých. Bible
říká velmi elegantně, že je velkým uměním být spokojený s tím, co mám a co prožívám. Každému umění je
třeba se učit, stejně tak i určité vnitřní spokojenosti a vděčnosti Hospodinu za cestu životem, kterou nás provází.
Vděčnost je spíše životní program než naše přirozená lidská vlastnost. Takto nasměrovaný člověk se učí využívat vše, co mu Hospodin dává. Neruší ho tolik, když se nesplní všechny jeho představy a očekávání, protože
umění vděčnosti dokáže odhalit věci skutečně hodnotné a cenné i tam, kde je jiní prostě nevidí.
Přeji všem studentům Boží školy vděčnosti mnoho objevů v oblasti toho, co od Hospodina každý den
dostáváme.
Marek Škrla, hospodář Česko-Slovenské unie
Církev adventistů sedmého dne financuje většinu svých projektů z vlastních zdrojů prostřednictvím různých
sbírek. Každou sobotu proběhnou v našich shromážděních dvě pravidelné sbírky. Jedna je určena na podporu
různých celosvětových misijních projektů a druhá na provoz místního sboru.
Novinkou v letošním roce bude příležitost podpořit misijní projekty vlastního sdružení. Pro tyto účely je určena
sbírka, která bude vyhlášena na začátku modlitebního týdne (samostatný variabilní symbol 111).
Plán tematických sobot, týdnů a sbírek v roce 2018 shrnuje zaměření jednotlivých sobot a můžete jej využít při
plánování bohoslužeb. Všem dárcům děkuji za jejich ochotu podporovat práci církve v naší zemi i v prostoru
světa kolem nás.
Informace pro pokladníky sborů – misijní sbírky jsou odesílány na účet příslušného sdružení. Sbírky se zvláštním určením mají uvedenu první část variabilního symbolu ve sloupci VS, druhou část variabilního symbolu
tvoří číslo sboru.
Plán tematických sobot, týdnů a sbírek v roce 2018
VS
Termín Téma soboty
Sbírka
Říjen
6. 10. Den modlitby a půstu
13. 10. Den kazatelské služby; Sbírka pro potřeby DC ADRA ČR
Sbírka pro DC ADRA ČR 42
20. 10. Den daru proroctví
27. 10. Sobota stvoření
Listopad
3. 11. Modlitební týden – zahájení a sbírka pro misijní projekty sdružení Sbírka MT pro sdružení 111
100
10. 11. Modlitební týden – ukončení a sbírka pro projekty Globální misie Sbírka MT pro GK
17. 11.
24. 11.
Prosinec
1. 12. Den křesťanského správcovství
8. 12. Den vděčnosti za zdraví
15. 12.
22. 12.
13
29. 12. Sbírka 13. soboty pro Jihoasijsko-Pacifickou divizi
Sbírka 13. soboty

