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16. května 2009
1.
2.
3.
4.
Společná píseň a modlitba
Studium Bible v malých skupinách
Sbírka pro misijní projekty CASD
Společná píseň a modlitba

5.
6.
7.
8.

Dnes dopoledne nám Božím slovem poslouží náš kazatel Radek Jonczy.
Zkouška Vinohradského smíšeného sborového zpěvu začne 15 min po skončení bohoslužby.
Odpolední shromáždění se koná poblíž Strašnického sboru v ulici Nad Olšinami 17 od 14,00 a
dnes bude kázat bratr Marek Jonczy. Od 15,30 se ve Strašnicích koná modlitební setkání.
Zítra v neděli 17. května bude od 9,00 Český rozhlas 2 v přímém přenosu vysílat bohoslužbu
Vinohradského sboru CASD, které se účastní členové místního sboru Evangelické církve
metodistické. Zpěvákům předem děkujeme za jejich službu a připomínáme, že zkouška
pěveckého sboru před vysíláním se uskuteční již v 8,15. Vás ostatní prosíme, pokud můžete,
přijďte v 8,45 do Ječné ul. svou účastí tuto významnou evangelizační akci podpořit.
Výbor sboru se sejde k jednání v pondělí 18. května v 18,30 Nad Petruskou.
Příští sobotu 23. května proběhne společná sobotní škola. Začátek bude v 9,30 a přednášet
bude bratr Jiří Beneš, který nám pak v rámci bohoslužby poslouží i kázáním Božího slova.
Minulou sobotu se na sbor vybralo 3 022,- Kč a na misii 831,- Kč.
Částka darů na rekonstrukci sboru se za měsíc duben navýšila o 8300,- Kč, celková částka tedy
činí 4 204 200,-Kč. Dary určené na rekonstrukci sboru můžete posílat na sborový účet 187 136
9/0800, variabilní symbol 11111. Pokud nemáte možnost dary poslat na sborový účet a rádi
byste finančně přispěli na rekonstrukci, můžete tak učinit do označené obálky, kterou vhodíte do
kasičky určené na desátky. Ochotným dárcům děkujeme a prosíme, abyste pamatovali na to, že
si náš sbor jako cílovou částku stanovil 5 000000,- Kč. Aktuální fotky z rekonstrukce si můžete
prohlédnout na stránkách sboru na adrese: www.sborvinohrady.cz.

Uvádí / Klouda V.
Společná píseň č. 95
Sborová oznámení
Společná píseň č. 91
Přímluvná modlitba / Kantorová D.
Píseň pěveckého sboru
Čtení z bible – Sk 2,1-4 / Haluzová H.
Modlitba

Hajšová Irena
Novotná Jana
Sokol Daniel

17. května
18. května
18. května

Kacafírková Jitka
Halušková Iva
Duda Rudolf st.

Kázání – Jonczy R.
„Svatodušní svátky“
Hudební ztišení / skupina Setkání
Sbírka pro potřeby sboru
Společná píseň č. 87
Závěrečná modlitba / Jonczy R.
Společná píseň č. 280

12:15 hod.
14:00 hod.
16:00 hod.

Nácvik sborového zpěvu
Odpolední bohoslužba – Strašnice, kázání Jonczy M.
Modlitební chvíle – Strašnice

Milé sestry a bratři,
rádi bychom vás pozvali na již 15. ročník knižního veletrhu Svět knihy
Praha 2009,
který se koná v čase od 14.-17.5.2009 v Průmyslovém paláci
Holešovického výstaviště.
(čt – so 9:30 - 19:00, ne 9:30 - 16:00, víc informací najdete na
www.bookworld.cz/cz)
Zveme Vás k návštěvě našeho stánku L601, kde si budete moci
prohlédnout a zakoupit naše produkty. Pořádáme i doprovodné akce.
Novinkou je mini KINO pro děti.
TÝM MARANATHA o.s.

www.maranatha.cz
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22. května
23. května
25. května

