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9:30 – 10:20  Sobotní škola uvádí Benjamín Pavlík

Společná píseň č. 290 a modlitba

Sobotní škola ve třídách

Sbírka na misijní projekty církve

Společná píseň č. 226 a modlitba

10:30 – 10:45  Přestávka

10:45 – 12:00  Bohoslužba s kázáním uvádí Silvie Chytrá Dratvová

Varhanní preludium: Marta Píchová

Společná píseň č.: 279

Sborová oznámení

Příběh pro děti: Martin Pavlík

Introit: Ž 112,4

Společná píseň č.: 214

Přímluvná modlitba: Eva Gajdůšková

1. čtení z Bible: Lucie Pavlíková – J 8,12

Společná píseň: 213

2. čtení z Bible: Eva Součková – Mt 5,14-16

Modlitba ke kázání: Honza Pícha

Kázání: Martin Pavlík – „Dvě přání do nového roku“ 

Společná píseň č.: 393

Modlitba: Martin Pavlík

Sbírka pro potřeby sboru

Poslání: Mt 5,16

Společná píseň č.: 280

Varhanní postludium

14:15 Odpol. shromáždění s kázáním: Veronika Miškejová

PROSÍME VŠECHNY O VYPNUTÍ MOBILNÍCH TELEFONŮ BĚHEM BOHOSLUŽBY

Program sobotní bohoslužby
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● Vítejte při dnešní novoroční bohoslužbě v kostele Církve adventistů 
sedmého dne v Londýnské ulici. Kázáním dnes poslouží náš kazatel Martin 
Pavlík. Odpoledne promluví sestra Veronika Miškejová.

● Příští sobotu bude kázat bratr Zbyšek Jonczy.

● Připomínáme, že společné modlitební zahájení soboty se bude konat znovu 
7.1. ve 20:00 přes platformu Zoom.

● HopeTV pro dnešní sobotu 1. ledna připravila novoroční online odpolední 
bohoslužbu. Na Youtube kanálu a Facebookové stránce se můžete těšit 
na zajímavý program, jehož součástí bude úvod do nového čtvrtletí sobotní 
školy, dětský animovaný příběh, novoroční pozdravy a zamyšlení. Připojit 
se můžete dnes odpoledne ve 14:00 hodin.

● Prosme Boha o hojnost jeho požehnání do celého nového roku 2022. 
Zvláště se přimlouváme za odvahu nechat se vést Hospodinem, a také 
za radost, moudrost a jistotu, že v ničem nejsme sami. Modleme se 
v duchu Ř 8,28.   

Minulou sobotu byly vybrány tyto dary:

0 Kč Sbírka pro misijní účely CASD
11.870 Kč* Sbírka a dary pro potřeby našeho sboru

*tj. 91% týdenní částky potřebné na nejnutnější výdaje provozu sboru 

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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Všechny Vás srdečně zveme ke společnému prožití novoroční online 
bohoslužby HopeTV. 

V sobotu 1. ledna začínáme ve 14 hodin úvodem do nového 
čtvrtletí sobotní školy s Oldřichem Svobodou. Nebude chybět ani 
premiérové odvysílání animovaného biblického příběhu pro děti z produkce 
české HopeTV.

Novoroční pozdravy a zamyšlení si pak pro Vás připravili zástupci 
vedení naší církve. Zdaleka to ale nebude vše, na co se můžete v pestrém 
programu těšit.

Budeme rádi, pokud se k nám ve 14 hodin přípojíte a společně prožijeme 
požehnané chvíle první soboty roku 2022.

Vysílání najdete na www.hopetv.cz

NOVOROČNÍ BOHOSLUŽBA HOPETV 2022
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„KUDYKAM“ 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

V roce 2022 jsme pro vás, kteří jste v minulosti prošli rozvodem, jež neblaze ovlivnil váš život, 

připravili příležitost k malému víkendovému zastavení a zamyšlení nad tím, kudy a kam (Kudykam) 

dál. Ze zkušenosti z minulých ročníků (půjde již o páté setkání) můžeme garantovat partu lidí, která si 

díky společné zkušenosti dokáže vzájemně naslouchat, podpořit se a jeden druhého povzbudit.   

V minulých letech nás Kudykamem provázel psycholog Jeroným Klimeš. Tentokrát naše pozvání 

přijala ThLic. Kateřina Lachmanová, ThD., psychoterapeutka a teoložka v jedné osobě. Vystudovala 

nejen psychologii, ale i teologii spirituality a dokáže tyto obory skvěle propojit. Je autorkou řady 

publikací a věnuje se přednáškové činnosti. Léta byla šéfredaktorkou Karmelitánského nakladatelství. 

Jsem přesvědčen o tom, že víkend duchovní a psychické obnovy v její společnosti může na vaše duše 

zapůsobit jako hojivý balzám. 

Pro naše setkání jsme stejně jako před dvěma lety zvolili pomezí Moravy a Slovenska. Ne náhodou  

se této nádherné lokalitě přezdívá Moravské Toskánsko. Sejdeme se ve Strážovicích nedaleko Kyjova, 

v novém kongresovém centru „Selský dvůr“.   

Víkendový program začne v pátek 21. ledna ve 20 hodin večeří a vyvrcholí nedělním obědem. 

Dotovaná cena za víkend je 1000,- Kč. Z metodických důvodů se akce nebude moci účastnit více než 

dvacet lidí, proto neváhejte a hlaste se. Formulář najdete zde a tyto informace jsou také na webu 

Českého sdružení, rubrika Adventistická služba rodinám, kolonka Kudykam. Uzávěrka přihlášek bude 

v pátek 14. ledna 2022. 

Akci nám může překazit jedině Omikron. Odborníci varují, že by mohl v polovině ledna kulminovat. 

V tom případě bychom museli Kudykam zrušit. Naděje však umírá poslední. Každopádně podmínkou 

k účasti bude doklad o očkování, platný PCR test nebo obecně opatření, která budou v daném 

termínu aktuální. Těšíme se s Katkou na vás.    

                                                                                                                     Radek Jonczy   

                                                                                  Oddělení služby rodinám Česko-Slovenské unie CASD                   

                                                                                            kontakty: 739 345 670; jonczy@centrum.cz 
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1.1. Adamčík Jan
1.1. Adamčíková Hana
1.1. Kaplan František
1.1. Pomahačová Lenka
2.1. Hellebrandová Martina
2.1. Pribiš Tomáš

3.1. Zákostelský Pavel
5.1. Kaplanová Lenka
5.1. Baljajevová Alena
6.1. Čuzela-Bilač Renata
7.1. Pokorná Simona
8.1. Klouda Vladimír

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 Jarmila Králová 732 780 561 kralova@img.cas.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 – MATOUŠ 5,16

Tak ať svítí vaše světlo před lidmi, aby viděli vaše dobré skutky a vzdali slávu vašemu 
Otci v nebesích.

Český ekumenický překlad

Let your light so shine before men, that they may see your good works, and glorify 
your Father which is in heaven.

King James Verision

mailto:vinohradsky.zpravodaj@email.cz

