Použité zkratky
ČSP
PBK
B21

Český studijní překlad
Překlad Bible kralické
Bible, překlad 21. století

Díla Ellen Whiteové
Zkratka
AA
DA
EV
GW
MH
PK
PP
T
TM

Anglický název
The Acts of the Apostles
The Desire of Ages
Evangelism
Gospel Workers
The Ministry of Healing
Prophets and Kings
Patriarchs and Prophets
Testimonies (2T – sv. 2 atd.)
Testimonies to Ministers and Gospel Workers

Zkratka
OSU
NUD
PNL
PM
TV
ŽNP

Český název
Od slávy k úpadku
Na úsvitu dějin
Poslové naděje a lásky
Perly moudrosti
Touha věků
Život naplněný pokojem
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Sbírky v 2. čtvrtletí 2012
Misijní sbírky
Ve druhém čtvrtletí roku 2012 jsou výnosy z misijních sbírek sobotní školy určeny pro oddělení církve,
která se zabývají výchovou a vzděláním dětí, mladými lidmi, sociálními a humanitárními projekty a také
misií. Je to Klub Pathfinder, různé stupně adventistických škol, oddělení mládeže, sobotní škola pro děti,
ADRA (sbírka na činnost a provoz proběhne 28. dubna) a střediska korespondenčních kurzů. Naše dary
podpoří jejich práci a nasazení v celém světě a menší část prostředků zůstane pro misijní činnost ve Slovenském sdružení. Na odvodech do světového misijního fondu se jednotlivá sdružení podílejí v roce
2012 takto:
České a Moravskoslezské sdružení
Slovenské sdružení

100 %
85 %

Sbírka 13. soboty
Finanční prostředky ze sbírky 13. soboty pomáhají uskutečnit plánované projekty církve v jednotlivých
částech světa.
Ve druhém čtvrtletí 2012 jsou finanční dary určeny pro Jihoasijsko-Pacifickou divizi (SSD) se sídlem v Silangu na Filipínách.
Tato lidnatá oblast zahrnuje tyto země: Bangladéš, Brunej Darussalam, Kambodža, Laos, Malajsie,
Myanmar (Barma), Filipíny, Singapur, Srí Lanka, Thajsko, Východní Timor, Vietnam, Marshalovy ostrovy,
Indonésie, Kalimantan (Borneo), Sulawesi (Celebes), Jáva, ostrov Guam a další ostrovy.
Celou oblast obývá 782 476 000 lidí, z toho je 1 061 645 členů Církve adventistů sedmého dne, kteří se
scházejí v 6 523 sborech.
Více informací naleznete na www.casd.cz. V roce 2012 všechna sdružení odvádějí na tento účel 80 %
darů. Ostatní prostředky jsou určeny na stavební projekty Slovenského sdružení.
Sbírka darů 13. soboty se uskuteční 30. června 2012
Edvard Miškej, hospodář Česko-Slovenské unie
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