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

Společná píseň č. 105 a modlitba

Sobotní škola v jedné třídě – vede Josef Fuksa

Sbírka na misijní projekty církve

Společná píseň č. 128 a modlitba

10:30 – 10:45 Přestávka

10:45 – 12:00 Bohoslužba s kázáním uvádí Vladimír Klouda

Varhanní preludium: Pavla Kloudová

Společná píseň č.: 279

Sborová oznámení

Příběh pro děti: Martin Pavlík

Introit: Ž 84,5.11

Společná píseň č.: 149

Přímluvná modlitba: Marta Píchová

1. čtení z Bible: Monika Fürstová – Mk 9,5-7

Píseň: Kvartet „Pohleď na Ježíše“

2. čtení z Bible: Vendula Imramovská – J 1,35-39

Modlitba ke kázání: Lukáš Fürst

Kázání: Martin Pavlík – „Pojďte a uvidíte“

Společná píseň č.: 181

Modlitba: Martin Pavlík

Sbírka pro potřeby sboru

Poslání: 1.Pt 1,18-20

Společná píseň č.: 280

Varhanní postludium

14:00 Odpol. shromáždění s kázáním: Edvard Miškej

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 náš kazatel Martin Pavlík. 
Odpoledne promluví bratr Edvard Miškej.

● Příští sobotu bude kázat náš kazatel Michal Balcar.

● Včera proběhla Noc kostelů a náš kostel přivítal návštěvníky, které jsme 
po něm mohli provést. Děkujeme všem, kteří nám pomohli s organizací 
i prováděním.

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

● Ve svých modlitbách se přimlouváme za všechny děti, které se dnes mohly 
po dlouhé době opět vidět. Modleme se za jejich ochranu a požehnání. 
Přimlouvejme se nadále za rodiny Oczkových i Lieblových, které procházejí 
zármutkem nad ztrátou svých blízkých. Modleme se v duchu Žd 10,24.

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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Milé sestry a bratři,

blíží se otevření charitativního obchodu ADRA Praha – událost, o  kterou jsme dlouhý 
čas usilovali. Prostředky získané z prodeje věcí, které ADRA obdrží od ochotných lidí darem, 
poslouží na podporu dobrovolnictví v našem hlavním městě. 

ADRA provozuje již 25 charitativních obchodů po celé České republice a tento provoz 
je možný jen se zapojením řady dobrovolníků a  členů místních sborů – nižší náklady na 
provoz znamenají zprostředkování větší pomoci potřebným lidem.

Zveme ženy i  muže, kteří by byli ochotní věnovat 1 dopoledne či odpoledne týdně 
a  pomoci  s  tříděním a  prodejem věcí v  charitativním obchodu ADRA v  Praze 3, ul. 
Roháčova. 

Odměnou vám bude dobrý pocit z  pomoci, ale třeba i  možnost získat nějaké pěkné, 
zachovalé věci zdarma nebo za symbolickou cenu. 

Máte ve svém okolí třeba kamarádku, sousedku, se kterou chcete strávit společně 
užitečný čas? Vezměte ji s sebou. 

Pro bližší informace se ozvěte, prosím, přímo paní Jitce Kolaříkové, manažerce obchodu, 
na adresu jitka.kolarikova@adra.cz nebo na tel. 606 620 905.

Děkujeme.

Vaše ADRA 
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Omalovánka
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29.5. Krištofíková Katarína
4.6. Haluška Lubomír
5.6. Jonczy Radomír
5.6. Sikorová Renata

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 – 1.PT 1,18-20

Víte přece, že jste z prázdnoty svého způsobu života, jak jste jej přejali od otců, nebyli 
vykoupeni pomíjitelnými věcmi, stříbrem nebo zlatem,

nýbrž převzácnou krví Kristovou. On jako beránek bez vady a bez poskvrny
byl k tomu předem vyhlédnut před stvořením světa a přišel kvůli vám na konci časů.

Český ekumenický překlad

Forasmuch as ye know that ye were not redeemed with corruptible things, as silver 
and gold, from your vain conversation received by tradition from your fathers;

But with the precious blood of Christ, as of a lamb without blemish and without spot:
Who verily was foreordained before the foundation of the world, but was manifest in 

these last times for you,
Kiing James Verision

mailto:vinohradsky.zpravodaj@email.cz

