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SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA – VINOHRADY
Londýnská 30, 120 00 Praha 2

PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY
2. března 2013
9.30 – 10.30

10.30 – 10.45
10.45 – 12.00

Sobotní škola uvádí Haluzová Helena
Společná píseň č. 274 a modlitba
Sobotní škola v malých skupinách
Sbírka na misijní projekty CASD
Společná píseň č. 380 a modlitba
Přestávka
Bohoslužba s kázáním uvádí Fuksa Josef
Varhanní preludium: Petřvalský Lukáš
Společná píseň č. 279 a modlitba
Sborová oznámení
Introit: Ž 33,6-9
Společná píseň č. 100
Přímluvná modlitba: Turóci Juraj
Čtení z Bible – Job 38,3-11: Vlachová Viki
Píseň ženského sboru
Text kázání – Jan 1,1-3.14: Kloudová Pavla
Modlitba před kázáním: Kogutová Martina
Kázání – Jonczy Radomír
ʺBoží slovo – tvůrčí síla rájeʺ

14.00

Hudební ztišení: Petřvalský Lukáš
Společná píseň č. 149
Modlitba: Jonczy Radomír
Sbírka pro potřeby sboru
Poslání: 1 Tes 2,13
Společná píseň č. 280
Varhanní preludium
Odpolední shromáždění s kázáním: Mašata Patrik

15.30

Modlitební setkání

PROSÍME VŠECHNY O VYPNUTÍ MOBILNÍCH TELEFONŮ BĚHEM BOHOSLUŽBY.



OZNÁMENÍ SBORU VINOHRADY

1.

Dnes dopoledne nám kázáním Božího slova poslouží náš kazatel,
bratr Radomír Jonczy, odpoledne bude kázat bratr Patrik Mašata.

2.

Zítra, 3. března, bude Český rozhlas 2 v přímém přenosu vysílat
naší mimořádnou bohoslužbu. Udělejte si prosím čas a přijďte tuto
skvělou evangelizační iniciativu podpořit svou aktivní účastí. Vaši
pomoc budeme potřebovat především při zpěvu společných písní.

3.

V pondělí, 4. března, proběhne schůzka výboru sboru od 18 hodin
v učebně Společenského centra.

4.

Na základě opakované pozvánky z minulých týdnů prosíme,
aby všichni zájemci o sborový víkend vyplnili přihlášku a vhodili ji
do sběrného boxu u traktátu. A vás, kteří jste ještě o této nabídce
nepřemýšleli, zveme, abyste ji zvážili, a budeme rádi, pokud se
rozhodnete pro společně strávený víkend. Informace najdete
ve zpravodaji a na nástěnce.

5.

Zpráva pro seniory: Letošní společná dovolená seniorů se koná
8. - 15. září na Karolíně. Zálohu prosím přineste příští sobotu sestře
Dudrové, resp. sestře Fukové.

6.

Společenské centrum nabízí:
▫ Upozorňujeme, že Společenské centrum spustilo Youtube-Channel,
což je a do budoucna má být záznam-archiv zajímavých přednášek,
besed apod. Nyní tam můžete shlédnout videosestřih
z nejzajímavějších aktivit roku 2012.
https://www.youtube.com/user/barevnakavarnacz

Minulou sobotu byly vybrány tyto dary:
1302 Kč

Sbírka pro misijní účely CASD

6455 Kč* Sbírka pro potřeby našeho sboru
2060 Kč

jiné dary

*tj. 81 % z částky potřebné na nejnutnější výdaje provozu sboru


Přihláška na sborový víkend
RS Immanuel - Dlouhý, 31. 5. - 2. 6. 2013
jednotlivec
rodina = rodiče+všechny děti do 18let v rámci kapacity pokoje
skupina = ti, kdo chtějí být ubytovaní spolu, kontaktní osobu uveďte
jako první

Jméno a příjmení

dat.nar.

vegetarián

(ano/ne)

1.
2.
3.
4.
Cena za ubytování - 2 noci
Typ ubytování (prosím zaškrtněte)
chatka (max. 4 osoby, bez přísl.)
srub (bez přísl., max. 4 osoby)
ubytovna (pokoje bez přísl., max. 4 os.)
hotel (pokoj bez přísl., max 3 osoby)
hotel (apartmán s přísl., max.3 osoby)
hotel (apartmán s přísl., max.2 x 4 os.)

1 osoba (při max kap.)

Cena za stravu (pátek večeře-neděle oběd)
dospělý
492,00 Kč
dětská porce (8-13 let)
322,00 Kč
dětská porce (4-7 let)
262,00 Kč
dětská porce (2-3 roky)
102,00 Kč
student/důchodce
402,00 Kč



370,00 Kč
370,00 Kč
540,00 Kč
570,00 Kč
740,00 Kč
850,00 Kč

RÁJ, UTOPIE NEBO SKUTEČNOST?
1. BŮH, PODSTATA RÁJE
Lk 17,20.21
kázání ze soboty 23. 2. 2013 - br. Jonczy Radomír

Úvod k cyklu přednášek ,,Ráj, utopie nebo skutečnost?“
Ráj… Kdo z nás by po něm netoužil? Místo věčné pohody, blaha, rozkoše, dobra,
hojnosti, míru, lásky, zdraví, nesmrtelnosti…. Již celá tisíciletí ho lidé hledají. Staří
Sumerové věřili, že někde musí existovat ostrov, na kterém
se nestřídá horké léto
doprava
telefon
s mrazivou
zimou a úmorná sucha semail
dešťovými přívaly. Ostrov bez nebezpečných
(vlastní/společná)
šelem a se stromy obsypanými vzácnými diamanty.
Snad všichni vládcové starověkých civilizací snili o tom, že se jim podobný ráj
s pomocí bohů podaří vybudovat. Po ráji toužili židovští mesiášové, pod standartou
křesťanské víry o něj usilovali katolíci i protestanti, pod standartou rozumu se o jeho
realizaci pokoušeli osvícenci. Hitler se v úsilí o jeho dosažení neváhal spřáhnout
se samotným ďáblem. Všechny pokusy o dosažení ráje však skončily neúspěchem.
Neuspěli ani komunisté, kteří se nám čtyřicet let pokoušeli vtloukat do hlavy, že si ráj
na zemi vybudují vlastníma rukama.
Po sametové revoluci v roce 1989 mnozí z nás uvěřili tomu, že s demokratickým
zřízením snad už ten ráj konečně nastane. Dnes se nás zmocňuje těžká deziluze :-(.
Přesto(rodiče+děti
si s Martou
nepřestáváme pobrukovat: „Někde musí být ráj…“
rodina
doKubišovou
18 let)
Přemýšlel
jsem oKčtom, že by nás při hledání ráje mohla inspirovat stará moudrá kniha
1 190,00
zvaná bible.
1 190,00 Kč
Její první kapitoly totiž vypráví o tom, že tady na této zemi ráj už jednou byl: A Hospo780,00 zahradu
Kč
din Bůh1 vysadil
v Edenu na východě a postavil tam člověka, kterého stvořil.
1 590,00 Kč
(1 Moj 2,8.9)
2 190,00
Kč zase tvrdí, že tady ráj zase jednou bude. Její autor, evangelisPoslední
kniha bible
ta Jan,2nám
zdeKč
tlumočí Boží příslib: „Tomu, kdo zvítězí, dám jíst ze stromu života
790,00
v Božím ráji.“ (Zj 2,7)
No a pro úplnost stojí za zmínku Ježíšovo pojetí ráje. Teology své doby jednou totiž
šokoval konstatováním: „Království Boží nepřichází tak, abyste to mohli vypozorovat;
Pozn.:
1.říci:
Využití
ani se nedá
Hle,internetu,
je tu, neboping-pongu,
je tam. Vždyťkulečníku,
královstvífotbalového
Boží je mezihřiště,
vámi.“ (Lk 17,21)
lodiček
zdarma,
ceny za
ubytování
jsou při použití
vlastních ráj jako stav
Podle tohoto
pojetí
ráj nemusí
vždycky
být místem.
Ježíš propaguje
duše. Kus lůžkovin,
Takovéhojinak
ráje Ježíš
předKč
dvěma
popl 60,/ os tisíci léty přinesl na tuto zem. Všude, kam
vkročil, za 2.
sebou
nechával
stopu
ráje.
Proto mohl
svýmkterý
současníkům
říct: „Království
Přijetí přihlášky bude potvrzeno
mailem,
bude zároveň
Boží je mezi vámi.“ Byl ukřižován, ale podle zprávy zaznamenané v evangeliích vstal
obsahovat pokyny pro uhrazení zálohy
z mrtvých a vrátil se ke svému nebeskému Otci. Smutným učedníkům sice slíbil, že
V případě
kapacityráj.
jednotlivých
typů
ubytování
se jednou 3.
vrátí,
aby zdepřekročení
znovu vybudoval
Jeho přáním
však
bylo, aby zde atmona a
pořadí
sféru ráje, bude
podlebrán
jehozřetel
příkladu
v jehopřihlášek
moci, šířili už dnes.

Přihlášku
odevzdejte
sběrného
boxukupromýšlení
vchodu známého příběhu
Rád bych 4.
vás
v následujících
pěti do
sobotách
pozval
o počátku světa. Nevěřící jej často vulgarizují a věřící zase kompromitují, když ho


vnímají a prezentují jen jako historickou reportáž. Rád bych proto poukázal na hlubokou moudrost, která je mezi řádky tohoto příběhu ukryta. Předesílám, že se raději
vyhnu všem spekulacím o vzniku světa a ani vás nebudu zdržovat pokusy o důkaz
Boží existence. Raději se s vámi pustím do hledání principů, které dělaly ráj rájem.
Když se nám totiž podaří tyto principy objevit, budeme mít větší šanci pochopit, že
ráj, coby stav duše, může být realizován už dnes.
1. přednáška ,,Bůh, podstata ráje“
I. Bůh – požehnání pro člověka
Hledáme-li principy, které dělaly a dodnes dělají ráj rájem, pak vězme, že podle knihy
Genesis Hospodin Bůh vysadil zahradu v Edenu na východě a postavil tam člověka,
kterého vytvořil (Gn 2,8)… Ráj dokáže vytvořit jedině Bůh. Člověk jej svým působením může akorát tak obdělávat a střežit (Gn 2,15), nebo jej plundrovat a ničit…
Bůh tedy pro člověka vytvořil ráj, člověk si jej však dlouho užívat nedokázal. V knize
Genesis dále čteme: Nejzchytralejší ze vší polní zvěře, kterou Hospodin stvořil, byl
had. Řekl ženě: „Jakže, Bůh vám zakázal jíst ze všech stromů v zahradě?“ Žena
hadovi odvětila: „Plody ze stromů v zahradě jíst smíme. Jen o plodech ze stromu,
který je uprostřed zahrady, Bůh řekl: „Nejezte z něho, ani se ho nedotkněte, abyste
nezemřeli.“ Had ženu ujišťoval: „Nikoli nepropadnete smrti. Bůh však ví, že v den,
kdy z něho pojíte, otevřou se vám oči a budete jako Bůh znát dobré i zlé.“ Žena viděla,
že je to strom s plody dobrými k jídlu, lákavý pro oči, strom slibující vševědoucnost.
Vzala tedy z jeho plodů a jedla, dala také svému muži, který byl s ní a on též jedl.
Oběma se otevřely oči: Poznali, že jsou nazí. Spletli tedy fíkové listy a přepásali
se jimi. Tu uslyšeli hlas Hospodina Boha procházejícího se po zahradě za denního
vánku. I ukryli se člověk a jeho žena před Hospodinem Bohem uprostřed stromoví
v zahradě. Hospodin Bůh zavolal na člověka: „Kde jsi?“ ( 1 Moj 3,8)
Při čtení tohoto textu by snadno mohl vzniknout dojem, že se rozčílený Bůh do ráje
rozběhnul jen proto, aby mohl člověka plácnout přes prsty za to, že zhřešil. Hebrejský
termín h-l-k, který zde čeští překladatelé překládají slovesem „procházet se“, však
v hebrejštině znamená „být s někým ve společenství“. Doslovně tedy: Tu uslyšeli
hlas Boha, který s nimi až dosud žil ve společenství a ukryli se před ním.
Bůh dělá ráj rájem. Bůh je podstatou ráje. Když se člověk přestane řídit jeho radami
a začne se před ním ukrývat, ráj je ohrožen a postupně se začíná měnit v peklo. Přemýšleli jste už někdy nad tím, co v životě prvních lidí jejich pochybení způsobilo?
II. Důsledky ztráty společenství s Bohem
Hospodin Bůh zavolal na člověka: „Kde jsi?“ On odpověděl: „Uslyšel jsem v zahradě
tvůj hlas a bál jsem se. A protože jsem nahý, ukryl jsem se.“ Bůh mu řekl: „Kdo ti
pověděl, že jsi nahý? Nejedl jsi z toho stromu, z něhož jsem ti zakázal jíst?“ Člověk
odpověděl: „Žena, kterou jsi mi dal, aby při mne stála, ta mi dala z toho stromu a já
jsem jedl.“ (Gn 3,8-12)
a) Strach
Všimli jste si? Bál jsem se, říká Adam Bohu. Na scéně dějin se poprvé objevuje fenomén strachu. Muž a žena poprvé neběží svému Stvořiteli vstříc. Dokud jej milovali,


nevěděli, co je strach. Nyní se před ním ukrývají a bojí se. Evangelista Jan by k tomu
dodal: Láska nezná strach; dokonalá láska strach zahání, vždyť strach působí muka
a kdo se bojí, nedošel dokonalosti v lásce. (1 J 4,18) Prvním důsledkem narušeného
společenství člověka s Bohem je tedy strach, který ráj proměňuje v peklo.
b) Odcizení
Náš text však ještě ukazuje na další důsledky narušeného společenství člověka
s Bohem. Spletli fíkové listy a přepásali se jimi… Zvláštní… Nazí přece byli od chvíle
svého stvoření. Dosud však byli nazí a nestyděli se. Neměli před sebou co skrývat.
Najednou se ukrývají a to nejenom před Bohem, ale i vzájemně jeden před druhým.
Ztratí-li člověk společenství s Bohem, je ohrožena i jeho komunikace s lidmi. Vzniká
totiž fenomén individualismu, díky němuž se opět ráj mění v peklo.
c) Osočování
A je zde ještě jeden, v pořadí již třetí důsledek přerušeného společenství člověka
s Bohem: „To žena, kterou jsi mi dal, aby při mně stála, ta mi dala z toho stromu
a já jsem jedl.“ Metodistický teolog Vladislav Žák ve svém komentáři ke knize Genesis napsal: Tam, kde vládne hřích, tam nemohou být lidé solidární. I když vědí, že
jejich společným údělem je zahynutí, snaží se alespoň na úkor druhých své zahynutí
oddálit co nejvíce. Hřích nezná sebeobětování se pro druhé. Hřích všechno rozkládá
nedůvěrou, zlobou a vzájemným osočováním.
III. Šance pro člověka
Suma sumárum… Člověk ztratil důvěru v Boha a tím se definitivně připravil o ráj.
Taková je realita. Přesto se při pročítání příběhu z ráje přirozeně ptáme, jestli přece
jen neexistuje nějaká cesta zpět?
Kniha Genesis má pro nás dvě dobré zprávy:
a) Bůh hledá člověka
Hospodin zavolal na člověka: „Kde jsi?“ Tato otázka určitě nebyla výrazem Božího
tápání, ale spíše jeho povzdechem a výzvou k přemýšlení. „Člověče, uvědomuješ
si, kam až jsi se díky hříchu, který narušil naše společenství, dostal?“ Evangelium
je dobrá zpráva o tom, že Bůh hledá člověka. Otázka: „Adame kde jsi“ je důkazem
toho, že mu na člověku stále ještě záleží. Zaznívá všude tam, kde je zvěstováno
evangelium. A ještě jedna dobrá zpráva:
b) Bůh odívá člověka
„Hospodin Bůh udělal Adamovi a jeho ženě kožené suknice a přioděl je.“ (1 Moj 3,21)
Pánu Bohu evidentně nešlo o to, aby se člověk nenachladil, nešlo mu ani o jeho
morálku :-). Zástěrku k zakrytí nahoty si už přece člověk vyrobil z fíkových listů sám.
Kožené suknice chtějí signalizovat něco podstatně důležitějšího. Kvůli Adamovi a Evě
muselo zemřít nějaké zvíře. Oblékl-li Bůh člověka do kožené suknice, naznačil mu
tak, že jeho vina sice nemůže být odčiněna, ale může být překryta, smazána obětí
Boha Ježíše Krista. Na hoře Golgotě vzal Ježíš na sebe hřích Adama a Evy i hříchy
nás všech. Sestoupil s nimi až do pekel. Definitivně nás jich tím zbavil a otevřel nám
tak cestu zpět do ráje. Slyšíš? Vesmírem právě zaznívá volání: „Adame, kde jsi?“
Stačí zareagovat a vykročit… Amen




telefon

email

doprava
(vlastní/společná)

rodina (rodiče+děti do 18 let)

1 190,00 Kč
1 190,00 Kč
1 780,00 Kč
1 590,00 Kč
2 190,00 Kč
2 790,00 Kč

Pozn.:

1. Využití internetu, ping-pongu, kulečníku, fotbalového hřiště,
lodiček zdarma, ceny za ubytování jsou při použití vlastních
lůžkovin, jinak popl 60,- Kč / os
2. Přijetí přihlášky bude potvrzeno mailem, který bude zároveň
obsahovat pokyny pro uhrazení zálohy
3. V případě překročení kapacity jednotlivých typů ubytování
bude brán zřetel na pořadí přihlášek
4. Přihlášku odevzdejte do sběrného boxu u vchodu


SBOROVÝ VÍKEND
V našem sboru už řadu let rozvíjí své aktivity oddělení dětí, mládeže, prostřední
generace, seniorů. V rámci těchto oddělení k sobě máme velice blízko, známe se,
rozumíme si. Senioři však už většinou nemají bližší kontakt s příslušníky prostřední
generace a mládežníci víceméně neznají ty, kteří sedávají ve spodní části sálu. Přiznám se, že mne tato skutečnost poněkud zneklidňuje. Proto už delší dobu přemýšlím o tom, čím přispět k tomu, aby celý náš sbor mohl fungovat jako rodina.
Před časem mne napadlo, že by k našemu vzájemnému sblížení mohl přispět víkend
společně prožitý v pěkném prostředí někde mimo Prahu. Když jsem myšlenku konzultoval se členy výboru sboru, přišel bratr Vlach s nápadem, že bychom mohli
vyrazit na Vysočinu do rekreačního zařízení u rybníka Dlouhý, nedaleko Ždírce nad
Doubravou. Někteří z vás toto místo znají. Naše církev zde už řadu let organizuje
úspěšné biblické týdny.
Rekreační centrum umožňuje ubytování v různých cenových relacích, nabízí kuchyni
pro milovníky dobrého jídla, příjemné prostředí k procházkám, sportování i jinému
vyžití a konferenční sál pro cca 150 lidí, vhodný pro společné bohoslužby i jiné akce
duchovně společenského rázu. Prostě vše jako stvořené pro realizaci akce, kterou
jsem si vysnil. Objednaný autobus na místo v pohodě dopraví všechny, kteří se na
místo nebudou moci dopravit osobními auty. To vše za přijatelné ceny pro všechny.
Po dohodě s výborem sboru si vás proto dovoluji pozvat na společný sborový
víkend, který se ve zmíněném rekreačním středisku uskuteční na přelomu páteho
a šestého měsíce roku 2013, tedy od pátku 31. května do neděle 2. června.
V pátek večer, v sobotu dopoledne, v sobotu večer i v neděli ráno nás čekají společné bohoslužby, představí se nám náš nový kazatel Michal Balcar se svojí rodinou,
s odstupujícím kazatelem a jeho rodinou si zavzpomínáme na uplynulých deset let
společného života, naši sboroví umělci nás potěší svými vystoupeními, plánovaný
víkend poskytne příležitost ke vzájemným rozhovorům i sportovním utkáním mezi
příslušníky jednotlivých generací…
Zkuste prosím naše pozvání zvážit. Moc se na vás všechny těšíme a věříme, že navrhovaný víkend přispěje k našemu vzájemnému sblížení a posílení myšlenky církve
jako rodiny.
Těšíme se na vás.
Radek Jonczy, váš kazatel, spolu s výborem sboru.
Přihlášku na sborový víkend najdete na druhé straně
tohoto listu.
Ke stažení je také k dispozici na našem sborovém
webu www.sborvinohrady.cz
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VÝTVARNÁ SOUTĚŽ ADRY PRO DĚTI
– oddělení dětí doporučuje:
Každý rok přinášíme žákům téma, které rozvíjí pocit spoluzodpovědnosti
za vývoj našeho společného světa. V minulých letech jsme představili například
témata „Žízeň aneb Voda nad zlato“ či „Děti proti chudobě“.
Letos je soutěž nově určena žákům prvního i druhého stupně. Do soutěže se
mohou zapojit jak jednotlivé děti, tak i celé třídy.
Všechny obrázky posuzuje porota sestavená z odborníků i laiků. Vítězné obrázky
jsou představeny na výstavě a prezentovány v elektronickém katalogu. Tradicí, která
se pojí s výtvarnou soutěží, je vernisáž za účasti autorů vítězných obrázků, porotců
a řady zajímavých osobností.
Téma a název letošního, již osmého, ročníku Výtvarné soutěže zní: „Na moři,
po souši, vzduchem, aneb z místa na místo“. Uzávěrka je 30. dubna 2013.
Jak si spočítám svou ekologickou stopu, kterou zanechávám planetě? Jak a čím
vším můžeme cestovat? A proč vlastně lidé cestují? A kdo je to uprchlík? Jak se
to stane, že někdo musí opustit svou zemi? Tato témata lze snadno zapracovat do
výuky pomocí metodického materiálu pro učitele, navrženého Programem globálního rozvojového vzdělávání PRVák. Obsahuje aktivity, které pomohou učitelům téma
pohybu po naší planetě a jeho globálních souvislostí dětem přiblížit.
Metodický materiál pro učitele a pracovní listy pro žáky jsou k dispozici ke stažení
na webu ADRA - výtvarná soutěž.
Obrázky o velikosti A4 nebo A3, z druhé strany označené názvem školy, třídou
a jménem žáka, je možno zasílat do 30. 4. 2013 na adresu ADRA, Klikatá 1238/90 C,
158 00, Praha 5.
Podmínkou účasti v letošním ročníku soutěže je odpověď na následující
otázku:
„O čem byste vyprávěli kamarádům z ciziny, kdybyste jim měli popsat Čechy?“
Prosíme, aby účastníci své odpovědi napsali na čtvrtky papíru a přiložili k odesílaným obrázkům.
Z došlých obrázků vybere porota ty nejzdařilejší, které budou odměněny a po celý
červen 2013 vystaveny v prostorách Českého centra Praha v Rytířské ulici, které je
hlavním partnerem soutěže.
Autoři vystavených děl a také škola, která bude mít mezi nimi nejvíce obrázků, získají
zajímavé ceny od partnerů soutěže.
V případě zájmu kontaktujte
Mgr. Tereza Čajková, koordinátorka výtvarné soutěže
mob.: 734 795 307, e-mail: tereza.cajkova@adra.cz
http://www.adra.cz/prvak/vytvarna-soutez
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NAROZENINY OSLAVÍ:
Čák Csaba

2. 3.

Tomanová Barbora

4. 3.

Fuksová Markéta

5. 3.

Špinar Bohumil st.

9. 3.

Přihlášky na sborový víkend
nezapomeňte odevzdat
do sběrného boxu u traktátu. :-)
Přejeme vám všem hezký a požehnaný celý týden!
Vzpomeňte kdykoli na dnešní poslání – 1 Tes 2,13:
A proto i my vzdáváme neustále díky Bohu, že když
jste od nás převzali slovo Boží zvěsti, přijali jste je ne
jako slovo lidské, ale tak, jak tomu opravdu je, jako slovo
Boží, které také mocně působí ve vás věřících.
13

Fond naléhavé pomoc. Ti, kteří by rádi přispěli na tento účel, mohou zasílat
prostředky, které se rozhodli věnovat, na sborový účet číslo: 1871369/0800,
variabilní symbol 77777.
Sbor PRAHA VINOHRADY – kontakty:
PRVNÍ STARŠÍ SBORU
B. Špinar ml.

602 359 095

STARŠÍ SBORU pro mládež

V. Klouda

724 607 200

STARŠÍ SBORU pro křesťanský domov

J. Fuksa

724 607 270

STARŠÍ SBORU pro seniory

M. Fuková

722 443 492

KAZATEL SBORU VINOHRADY

R. Jonczy

739 345 670

Informace o zpravodaji:
Prosíme všechny, kteří mohou nebo chtějí čímkoliv do zpravodaje přispět, aby
zasílali svůj příspěvek na adresu: vinohradsky.zpravodaj@email.cz, a to vždy
do STŘEDY. Na uvedenou e-mailovou adresu můžete zasílat žádosti o zasílání
zpravodaje elektronickou poštou.
www.sborvinohrady.cz, vinohradsky.zpravodaj@email.cz
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