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9:30 – 10:20 Sobotní škola uvádí Josef Fuksa

Společná píseň č. 7 a modlitba

Sobotní škola v jedné třídě – vede Jiří Beneš

Sbírka na misijní projekty církve

Společná píseň č. 100 a modlitba

10:30 – 10:45 Přestávka

10:45 – 12:00 Bohoslužba s kázáním uvádí Pavla Kloudová

Varhanní preludium: Eva Špinarová

Společná píseň č.: 279

Sborová oznámení

Příběh pro děti: Eva Šubrtová

Introit: Žd 13,15-16

Společná píseň č.: 277

Přímluvná modlitba: Josef Horník

1. čtení z Bible: Veronika Bijoková – Lk 17,11-19

Píseň: Eva Špinarová

2. čtení z Bible: Jiří Piškula – 2 Moj 34,15-16

Modlitba ke kázání: Mirek Špinar

Kázání: Jiří Beneš – „Svátek Šavuót“

Společná píseň č.: 129

Modlitba: Jiří Beneš

Sbírka pro potřeby sboru

Poslání: Žd 13,5-6.8.12-16

Společná píseň č.: 281

Varhanní postludium

14:00 Odpol. shromáždění s kázáním: J. Královičová

Program sobotní bohoslužby

Online Bohoslužba

https://www.youtube.com/channel/UCQHc0RKrv7DD4XTpRR0ZL4w
https://us02web.zoom.us/j/4461978374
https://us02web.zoom.us/j/4461978374
https://zoom.us/j/4461978374
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● Vítejte při dnešní bohoslužbě v kostele Církve adventistů sedmého dne 
v Londýnské ulici. Kázáním dnes poslouží bratr Jiří Beneš. Odpoledne 
promluví sestra Jana Královičová.

● Příští sobotu bude kázat náš kazatel Michal Balcar.

● Rádi bychom vás pozvali k pravidelnému pátečnímu modlitebnímu setkání 
od 20:00 přes Zoom.

● Příští sobotu v 16:00 se v našem kostele uskuteční smuteční bohoslužba 
a rozloučení s Andreasem Oczkem. Jste zváni všichni, kdo chcete projevit 
soustrast zarmoucené rodině.

● Příští sobotu, 22.5., proběhne členské shromáždění, kterým zahájíme 
sborové volby. Prosíme členy sboru o účast.

● Přimlouvejme se za to, ať se situace dlouhého odloučení mění k lepšímu 
a náš kostel je opět živým společenstvím. Prosme za děti, školáky 
a studenty, aby zvládli všechny změny a překážky, kterým byli vystaveni. 
Ať se Hospodin dává naleznout všem, kteří ho hledají a chtějí poznat. 
Přimlouvejme se v duchu Jer 29,13.

● Basement Session Online: 

Svoboda - Pátek / 19:00 / Zoom Meeting ID: 766 688 3485

Oznámení sboru Vinohrady

Ti, kteří by rádi přispěli do Fondu naléhavé pomoci, mohou zasílat 

prostředky, které se rozhodli věnovat, na sborový účet číslo: 

1871369/0800, variabilní symbol 77777.

Na provoz sboru můžete přispět také bezhotovostně a to na stejný účet 

pod v.s. 99999.

Za všechny příspěvky moc děkujeme! QR platba

Setkání Zoom

https://zoom.us/j/4461978374
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Modlitba pro ADRU 
 
Opět po roce si dnes připomínáme Adru, organizaci, která je už po desítky let spjata s naší 

církví. Chceme si připomenout, že ADRA není jen jméno, logo, nějaká zavedená značka. Ale 

jsou to předně obětaví lidé, dobrovolníci, koordinátoři, ale také všichni dárci a podporovatelé, 

kteří společně tvoří Boží nástroj pomáhající tisícům potřebným, těm, kteří jsou z nějakého 

důvodu v nouzi. Díky podpoře Adry se i my stáváme Božím nástrojem k pomoci těm, kteří 

strádají, trpí a sami jsou často bezmocní. 

Modlitba pro Adru je tu mimo jiné proto, abychom si připomněli, že Adru po celém světě 

tvoří právě lidé, lidé, jako my. Proto vyjádřeme společně vděčnost za všechny tyto lidi, ale 

také prosme o Boží podporu a vedení všem, kteří se na chodu Adry po celém světě podílejí. 

Přispět můžete převodem na účet 2124349 / 0800 v.s. 22 

Děkujeme 

 

„Každý ať dává, jak se v srdci rozhodl, ne s lítostí anebo z povinnosti. Vždyť Bůh miluje 

ochotného dárce.“ 
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Oddělení služba rodinám při Moravskoslezském sdružení připravuje pro mladé manželské 
páry (do 7 let od svatby) víkendové online setkání na téma Dovednosti pro partnerství, které 
proběhne v termínu 4. – 5. 6. 2021.

Témata, kterým se budeme věnovat, jsou:

- pátek večer: Mapa našeho partnerství

- sobota dopoledne: Dovednosti pro partnerství – pro chvíle pohody 

- sobota: odpoledne: Dovednosti pro partnerství – pro chvíle obtíží

Součástí programu bude také diskuze ve skupinkách (tzv. „místnosti“, které umožňuje 
program Zoom) nad podněty z jednotlivých témat.

Prosíme, abyste se do 16. 5. 2021 přihlásili ZDE (nebo pomoci QR níže) a my vám 
nazpět pošleme odkaz na vysílání. Webinář je bezplatný.

Za přípravný tým se těší Martin Žůrek a Jakub Chládek

WEBINÁŘ PRO MLADÉ MANŽELSKÉ PÁRY

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScVSAE_7LHSxVo-b0A_MfhhjLM4_E7enEGLD7RaIQYQGZPLug/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScVSAE_7LHSxVo-b0A_MfhhjLM4_E7enEGLD7RaIQYQGZPLug/viewform
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Dojeďte na mys Dobré naděje na elektrokole, kole nebo elektromobilem a udělejte něco 
pro své zdraví a  planetu. A  nejen to. Svou účastí zároveň podpoříte humanitární projekty 
ADRA v  Africe. Cesta je daleká, je to rovných 16 825 km, proto se přidejte k  nám 
a pomozte nám dojet do cíle. Zvládneme dojet i zpět do České republiky a dovézt si kus tolik 
potřebné naděje s sebou? 

O co jde?

ADRA eDrive je jedinečná benefiční akce spojená  s elektromobilitou. Elektromobily, na 
elektrokolech či kolech společně  s  vámi symbolicky dojedeme až na mys Dobré naděje 
v  Africe. Afrika je velice řídce pokrytá nabíjecími stanicemi, to nám ale nebrání ji 
procestovat alespoň virtuálně. Má totiž veliký potenciál ve využití slunce pro výrobu 
elektrické energie. Pojďme společně ukázat, že nejen elektromobilem lze dojet až na 
nejjižnější cíp Afriky. 

Komu tím pomůžete?

Svou čistou jízdou podpoříte humanitární projekty organizace ADRA v  Africe. 
V  nigerském městě Ouallam se získané finance použijí na vybudování školních tříd pro 
malijské i  místní děti, ale také na vybudování hlubinného vrtu, který zajistí pro zdejší 
obyvatele dostatek pitné vody. V  Zambii peníze použijeme na pomoc v  prevenci šíření 
onemocnění covid-19. Konkrétně zajistíme různá školení a ochranné pomůcky. Také se zde 
budeme podílet na pomoci v  oblasti obživy – distribuci semen na založení zahrádek či 
hospodářských zvířat, jako jsou kozy a slepice. 

Jak můžete dojet až na mys Dobré naděje?

Zaregistrujte se od 1. května 2021.

Zvolte si počet kilometrů, které chcete ujet, a uhraďte startovné.

Vytiskněte startovní číslo a  připevněte ho na svůj dopravní prostředek, ať už je to 
elektroautomobil, elektrokolo či obyčejné kolo.

Vyrazte na cestu, kamkoliv to máte rádi, a to mezi 20. a 30. květnem

Vyfoťte se při jízdě a nasdílejte vaši fotku s hashtagem #jedunamys.

Dohromady hodláme ujet 33 650 km, tedy cestu na mys Dobré naděje a zpátky.

POJEĎTE S NÁMI NA MYS!
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BIBLICKÝ TÝDEN - ZMĚNA TERMÍNU PŘIHLAŠOVÁNÍ

Vážení a milí,

obracíme se na Vás  s  informací ohledně změny termínu přihlašování na letošní BT 
Českého sdružení. To bude spuštěno na stránkách www.biblickytyden.cz v záložce registrace, 
v pondělí 17. května v 16 hodin.

Vzhledem k novým podmínkám ze strany ubytovatele potřebujeme přihlašování ukončit 
záhy, a to hned v pondělí 24. května, a se zjištěným zájmem z Vaší strany pak dále pracovat.

Nově  s  rezervací ubytování souvisí i  storno poplatky, které budou dle následujících 
podmínek:

 ● platba za pobyt bude uhrazena nejpozději do pondělí 12. července (na účtu sdružení)

 ● odhlášení do 19. července 8:00 hodin bude bez poplatku

 ● odhlášení od 19. července 8:01 hodin do středy 28. července 8:00 hodin bude 

zpoplatněno 30 % z ceny ubytování

 ● odhlášení od středy 28. července 8:01 hodin bude zpoplatněno 100 % z ceny 

ubytování

 ● bezplatné odhlášení stravy musí proběhnout 2 prac. dny (48 hodin) předem

 

Pokud by došlo k situaci, že Immanuel nebude moci poskytovat ubytování, platby budou 
samozřejmě vráceny v plné výši.

Sledujeme prozatím pozitivní vývoj covidové situace a budeme se snažit pružně reagovat 
na různá opatření. Je například možné, že budou vyžadovány respirátory/chir. roušky ve 
stanu apod.

Navzdory všem překážkám a  nejistotám se na letní BT velmi těšíme a  radujeme se 
z Vašeho zájmu. 

S přáním hezkého dne

Ingrid Škábová

České sdružení



11



12

18.5. Kubíková Lucie
18.5. Sokol Daniel
19.5. Pícha Ladislav ml.
21.5. Gabriš Jan
22.5. Kacafírková Jitka

NAROZENINY OSLAVÍ

SBOROVÉ KONTAKTY

Kazatelé Michal Balcar 734 791 459 michal.balcar@casd.cz
Martin Pavlík 608 756 094 martin.pavlik@casd.cz

První starší Vladimír Klouda 724 607 200 vladimir.klouda@passerinvest.cz
Starší pro KD2 Pavla Kloudová 606 602 179 kloudova77@gmail.com
Starší pro KD1 Kamil Staněk 725 039 148 kamilstanek@centrum.cz
Starší pro mládež Antonín Šedivý 723 418 223 antonin.sedivy@gmail.com
Tajemník Richard Vlach 602 285 135 vlach@farenet.cz
Správce Tomáš Chytrý 774 075 470 tomaschytry@seznam.cz

Informace o zpravodaji:

Příspěvky do zpravodaje zasílejte nejpozději vždy do čtvrtka na adresu 
vinohradsky.zpravodaj@email.cz.
Na stejné e-mailové adrese se můžete také přihlásit k odběru zpravodaje 
elektronickou poštou.

Bl h
!

DNEŠNÍ POSLÁNÍ – ŽD 13,5-6.8.12-16

Nedejte se vést láskou k penězům; buďte spokojeni s tím, co máte. Vždyť Bůh řekl: 
‚Nikdy tě neopustím a nikdy se tě nezřeknu.‘

Proto smíme říkat s důvěrou: ‚Pán při mně stojí, nebudu se bát. Co mi může udělat 
člověk?‘

Ježíš Kristus je tentýž včera i dnes i na věky.
Proto také Ježíš trpěl venku za branou, aby posvětil lid svou vlastní krví.

Vyjděme tedy s ním za hradby, nesouce jeho potupu.
Vždyť zde nemáme trvalý domov, nýbrž vyhlížíme město, které přijde.

Přinášejme tedy skrze Ježíše stále oběť chvály Bohu; naše rty nechť vyznávají jeho 
jméno.

Nezapomínejme také na dobročinnost a štědrost, takové oběti se Bohu líbí.
Český ekumenický překlad

mailto:vinohradsky.zpravodaj@email.cz

