P r o g r a m s o b ot n í b o h o s l u ž b y

10. října 2009
9.30 - 10.30		

Sobotní škola
Společná píseň a modlitba
Společná sobotní škola / Kučera D.
Křižovatky z dějin a jejich paralely se současností-část II.
Společná píseň a modlitba

10.30 - 10.40		

Přestávka

10.40 - 12.00		

Bohoslužba s kázání
Uvádí Klouda V.
Společná píseň č. 180
Sborová oznámení
Společná píseň č. 43
Přímluvná modlitba / Martásková L.
Představení nově narozených dětí
Píseň vinohradských dětí
Obřad požehnání miminek
Píseň pěveckého sboru
Čtení z Bible – Matouš 2,1-12 / Kopecká E.
Modlitba před kázáním / Špinar B.
Kázání – Jonczy R.
„Miminko a král“
Hudební ztišení / Vonášková & Vlachová
Sbírka pro potřeby sboru
Společná píseň č. 85
Modlitba / Jonczy R.
Společná píseň č. 280

12.15		
14.00		

Zkouška pěveckého sboru
Odpolední pobožnost – kázání – Jonczy R.

Prosíme všechny o vypnutí moblních telefonů během bohoslužby.

O Z N Á M E NÍ SBORU V I NOHRA D Y
1

Vítáme Vás na dopolední sobotní bohoslužbě. Dnes dopoledne i odpoledne nám kázáním
Božího slova poslouží náš kazatel Radek Jonczy, odpolední setkání se koná od 14,00 hodin.

2

Sboroví zpěváci se sejdou 15 minut po skončení dopolední bohoslužby k nácviku písní.

3

Dnes od 18,00 jste zváni na vystoupení Worship v kapli Thomayerovy nemocnice.

4

Dnes ve stejný čas tedy v 18,00 začne ve sboru na Malvazinkách Benefiční koncert Lubomíra
Brabce.

5

Výbor sboru se sejde ke svému pravidelnému jednání v pondělí 12. října v 18,30 v místním SC.

6

Příští sobotu nám dopoledne kázáním poslouží bratr Vladimír Král.

7

Příští sobotu se v Salesiánském divadle uskuteční tradiční soutěž „Múzička“.

8

9

24. října od 10,40 proběhne v našem sboru slavnostní bohoslužba svatého křtu. Již potřetí zve
MGC všechny příznivce gospelové hudby na jedinečnou akci GOSPEL PARTY 09, tentokrát
do zbrusu nových prostor v Londýnské ulici. I letos bude akce probíhat ve dvou blocích.V 11h
začínáme speciální gospelovou bohoslužbou a od 17hodin koncertem. Letos bude hlavním
hostem dirigent Colin Vassell, který bude také hlavním kmotrem našeho prvního DVD, které
bude na této akci slavnostně puštěno do světa. Nenechte si ujít nejoblíbenější akci roku našeho souboru.
Slavnostní děkovná bohoslužba, ve které chceme Pánu Bohu děkovat za možnost rekonstrukce
církevního objektu Londýnská 30, se uskuteční v sobotu 7. listopadu.

NARO Z E N I NY OSLA V Í
Pospíšil Patrik
Trejbalová Božena
Balík Tomáš
Balíková Ema
Kaňková Jana

06. Října
06. Října
10. Října
11. Října
11. Října

Liebl Petr
Pokorný Jaromír
Špinarová Jana
Fajmonová - Jakobová Ludmila
Jonczy Marek
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11. Října
20. Října
20. Října
23. Října
25. Října

Tolar Viktor
Moravec Antonín
Brejlová Daniela
Berniová Marcela

25. Října
25. Října
29. Října
31. Října

BOHOSLUŽBY V E SBORU C AS D NA
VINOHRADECH
říjen 2007
sobota 10. října 2009 (Bohoslužba požehnání pro nejmenší)
káže: Mgr. Jonczy Radomír
pastor místního sboru
„Miminko a král“
Narození miminka inspirovalo a inspiruje k hledání a volbě krále.
základní text: Genesis 22,1-14
sobota 17. října 2009
káže: Prof. Král Vladimír
„Co tě motivuje?“
Je vhodnou motivací k životu strach, sláva, moc, peníze, nebo víra?
základní text: Genesis 50,14-21
sobota 24. října 2009 (Bohoslužba křtu ponořením)
káže: Mgr. Radomír Jonczy
„Kameny, věčné znamení záchrany“
Křest ponořením - zpřítomnění nezapomenutelného přechodu Jordánu.
základní text: „Jozue 3,14-4,8“
sobota 31. 10. 2009
káže: Mgr. Kučera Dušan
„Duchovní vidění“
Pohled víry přesahuje rozum i smysly.
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SMUT E Č NÍ O Z N Á M E NÍ
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Vážení přátelé,

dovolte nás informovat o nejnovějších aktivitách humanitární organizace ADRA. Dvě přírodní katastrofy postihly
Asii na konci září.Nejdřív tropická bouře Ketsana vtrhla na Filipíny a způsobila obrovské záplavy. Podle filipínských úřadů katastrofa postihla až 3 200 000 lidí. 169,653 rodin muselo opustit svoje domovy a přes 52
000 z nich přebývá v evakuačních centrech. 240 lidí přišlo o život. „Vzhledem k rozsahu škod a ztrátám na
lidských životech ADRA Česká republika vyhlásila veřejnou sbírku DMS Asie. Z finančních prostředků, kterými
mohou lidé odedneška přispívat, budou v následujících dnech podpořeni obyvatelé oblastí zasažených tajfunem Ketsana.Ten se po víkendovém útoku na Filipíny přehnal také přes Vietnam a Kambodžu. ADRA ČR také
uvolní v první fázi pomoci 100 000 Kč z projektu 365 + aneb mince denně. Finance budou využity na obnovu
zničených oblastí v rámci společného projektu celosvětové sítě ADRA, který je nyní ve fázi příprav. Na místech
zasažených katastrofou dochází nyní k důkladnému zmapování potřeb,“ říká Petra Antošová, vedoucí oddělení
zahraničních projektů české Adry.
ADRA začala rozdělovat balíčky s jídlem postiženým rodinám v Manile a dalších filipínských městech. Každodenní návštěvy pracovníků Adry v postižených oblastech ukazují potřebu další distribuce jídla.
Několik dní po tropické bouři na Filipínách postihlo Indonésii silné zemětřesení, jedno z nejhorších za posledních patnáct let. Podle oficiálních zdrojů (The Disaster Management National Agency) je 608 lidí mrtvých,
1493 zraněných, ovšem tato čísla budou ještě stoupat. 88,272 domů je vážně poškozeno. Nejpostiženější jsou
města Padang a Pariaman a jejich okolí, dále oblasti Mentawai, Agam a Pesisir Selatan. OSN potvrdila, že tři
vesnice v oblasti Padang Pariaman byly pohřbeny pod zemí kvůli sesuvům půdy. Peter Kern, spolupracovník
české a indonéské Adry, navštívil vesnici Paraman Cumanak asi hodinu a půl cesty od Padangu. „Sesuvy půdy ji
úplně vymazaly z mapy, leží teď pod třímetrovými nánosy hlíny. 95 procent budov se zřítilo, zúčastnil jsem se i
vyhrabávání mrtvých těl,“ říká Peter. „V okolí Padangu je pořád dost vesnic úplně odříznutých od světa, silnice
jsou zasypané...“
Meteorologové (The Meteorological and Geophysics Agency) v příštích dnech očekávají lijáky, které můžou ještě
ztížit distribuci pomoci do míst, která jsou v důsledku sesuvů půdy už tak odříznutá od okolního světa. Úřady se
obávají vypuknutí nákaz (včetně tetanu) a kožních onemocnění v důsledku kontaminace vody.
ADRA pomáhá v oblasti zdravotnictví, poskytování přístřešků a distribuuje materiální pomoc. Na místo je připraven odjet i tým lékařů z nemocnice ve městě Medan, s níž ADRA spolupracuje. „Zdravotnictví bude zřejmě
první oblastí, na kterou se aktivity Adry budou soustředit,“ dodává Peter Kern.
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Za 365 korun
Za
365 korun
nekoupíte
ani…
Za
365 korun
nekoupíte
ani…
nekoupíte ani…

...nerezový
...nerezový
hrnec...
...nerezový
hrnec...
hrnec...

...ale můžete
...ale
koupitmůžete
nádobí
...ale
můžete
koupit
pro dvěnádobí
děti v sanatoriu v Uzbekistánu.
koupit
pro dvěnádobí
děti v sanatoriu v Uzbekistánu.
pro dvě děti v sanatoriu v Uzbekistánu.

Je snadné pomáhat, když pomáháte s námi.
Je snadné pomáhat, když pomáháte s námi.
Je snadné pomáhat, když pomáháte s námi.

Přispívat můžete samozřejmě také formou dárcovské sms a to ve tvaru DMS ASIE na číslo
87777 nebo na číslo účtu: 40284028/0300, v.
s. 395 (tajfun Ketsana), v. s. 396 (zemětřesení v
Indonésii).

Lékořice pořádá dne 29.října 2009 koncert W.A.Mozart REQUIEM, na kterém
vystoupí Piccolo coro a Piccola orchestra pod vedením Marka Valáška. Koncert se
uskuteční v 18,30 hod v nemocniční kapli Fakultní Thomayerovy nemocnice s
poliklinikou. Vstupné dobrovolné.Všichni jsou srdečně zváni.

SBOR VINOHRADY - KONTAKTY:
PRVNÍ STARŠÍ SBORU					
STARŠÍ SBORU pro mládež					
STARŠÍ SBORU pro křesťanský domov				
STARŠÍ SBORU pro střední generaci a seniory			
KAZATEL SBORU VINOHRADY				

J. Králová		
Csaba Čák 		
V. Klouda		
J. Králová		
R. Jonczy		

732 780 561
604 981 263
724 607 200
732 780 561
724 607 201

INFORMACE O ZPRAVODAJI:
Prosíme všechny, kteří mohou nebo chtějí čímkoliv do zpravodaje přispět, aby tak učinili.
Zasílací adresa pro uveřejnění příspěvků: vinohradsky.zpravodaj@email.cz
Uzávěrka zpravodaje: STŘEDA
Žádosti o zasilání zpravodaje elektronickou poštou zasílejte na uvedenou e-mailovou adresu
www.casd.cz/praha-vinohrady., vinohradsky. zpravodaj@email.cz

