Použité zkratky
ČSP
JER
PET
PBK
B21
BC

Český studijní překlad
Jeruzalémská Bible
Překlad Ondřeje M. Petrů (Nový zákon)
Překlad Bible kralické
Bible, překlad 21. století
The Seventh-day Adventist Bible Commentary (1BC – svazek 1 atd.)

Díla Ellen Whiteové
Zkratka
AA
COL
DA
ED
GC
GW
MB
MH
PP
SM
T

Anglický název
The Acts of the Apostles
Christ´s Object Lessons
The Desire of Ages
Education
The Great Controversy
Gospel Workers
Thoughts From the Mount of Blessing
The Ministry of Healing
Patriarchs and Prophets
Selected Messages (1SM – svazek 1 atd.)
Testimonies (1T – svazek 1 atd.)

Zkratka
MN
NUD
PM
PNL
TV
VDV

Český název
Myšlenky o naději
Na úsvitu dějin
Perly moudrosti
Poslové naděje a lásky
Touha věků
Velké drama věků
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Sbírky ve 4. čtvrtletí 2012
Misijní sbírky
V posledním čtvrtletí roku 2012 jsou prostředky z misijních sbírek sobotní školy určeny na náklady
spojené s činností církve v oblasti knižní evangelizace, pečovatelské služby a dobrovolnictví na všech
úrovních církevní činnosti. Jejich práce je všude ve světě stále velmi potřebná. Navštěvovat lidi dům
od domu, zanechávat v domovech knihy, povzbudivé slovo, uklizený byt či chutné jídlo je stále nejvíce
podobné činnosti prvních Ježíšových následovníků.
Sbírka modlitebního týdne
V sobotu 10. listopadu proběhne sbírka modlitebního týdne. Finanční prostředky z této sbírky jsou určeny na projekty globální misie v Asii.
Na odvodech do světového misijního fondu se jednotlivá sdružení podílejí v roce 2012 takto:
České a Moravskoslezské sdružení
100 %
Slovenské sdružení
85 %
Sbírka 13. soboty
Finanční prostředky ze sbírky 13. soboty jsou určeny na podporu projektů v jednotlivých odděleních
církve na celém světě.
Ve 4. čtvrtletí 2012 jsou finanční dary určeny pro rychle rostoucí Jihoamerickou divizi (SAD) se sídlem
v Brazílii. Patří sem země: Argentina, Bolívie, Brazílie, Chile, Ekvádor, Paraguay, Peru, Uruguay a Falklandské ostrovy.
Celkový počet sborů v této divizi je 10 138, počet členů 2 033 742 a počet obyvatel je 314 769 000.
Více informací naleznete postupně na www.casd.cz.
V roce 2012 všechna sdružení odvádějí na tento účel 80 %.
Ostatní prostředky (20 %) jsou určeny na podporu Domu pro seniory, část je určena na zabezpečení
práce knižních evangelistů skrze nadační fond.
Sbírka darů 13. soboty proběhne 29. prosince 2012.
Edvard Miškej, hospodář Česko-Slovenské unie
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