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

Společná píseň č. 283 a modlitba

Sobotní škola ve třídách

Sbírka na misijní projekty církve

Společná píseň č. 267 a modlitba

10:30 – 10:45 Přestávka

10:45 – 12:00 Bohoslužba s kázáním uvádí Michal Balcar

Varhanní preludium: Pavla Kloudová

Společná píseň č.: 279

Sborová oznámení

Příběh pro děti: Vítek Vurst

Introit: Ž 119,145-147

Společná píseň č.: 113

Přímluvná modlitba: Otakar Jiránek

1. čtení z Bible: Jiří Piškula – Ž 1,1-3

Píseň pěveckého sboru: Anton Brukner – Toto místo

2. čtení z Bible: Kristýna Staňková – J 15,1-11

Modlitba ke kázání: Libuše Martásková

Kázání: Vítek Vurst – „S Ním“

Společná píseň č.: 151

Modlitba: Vítek Vurst

Sbírka pro potřeby sboru

Poslání: J 15,9

Společná píseň č.: 280

Varhanní postludium

14:15 Odpol. shromáždění s kázáním: Vítek Vurst

PROSÍME VŠECHNY O VYPNUTÍ MOBILNÍCH TELEFONŮ BĚHEM BOHOSLUŽBY

Program sobotní bohoslužby
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● Vítejte při dnešní bohoslužbě v kostele Církve adventistů sedmého dne 
v Londýnské ulici. Kázáním dnes dopoledne i odpoledne poslouží bratr 
Vítek Vurst.

● Příští sobotu bude kázat bratr Radomír Jonczy.

● Stále probíhají modlitební zahájení soboty přes Zoom. K dalšímu setkání 
vás zveme příští pátek od 20:00.

● Všechny mladé lidi, kteří by měli zájem o společné studium Markova 
evangelia s našimi kazateli, zveme do Basementu v pondělí v 19:00. Plakát 
naleznete ve zpravodaji a na Facebooku.

● Včera, 11.2., oslavila 95. narozenina sestra Helena Holečková. S osobní 
gratulací ji navštívíme hned, jak to bude možné. Zatím přejeme touto 
formou hojnost Božího požehnání.

● Modleme se tento týden za mládež. Prosme Boha, abychom byli 
společenstvím, kde se mladí lidé cítí přijímáni takoví, jací jsou. 
Přimlouvejme se za mladé lidi v jejich obavách a starostech, v jejich trápení 
a bolesti. Modleme se za vedoucí mládeže Janu Plickovou, aby měla radost 
ze své práce a cítila podporu celého našeho společenství. Modleme se 
v duchu Ž 144,12.

Minulou sobotu byly vybrány tyto dary:

799 Kč Sbírka pro misijní účely CASD
18.670 Kč* Sbírka a dary pro potřeby našeho sboru

*tj. 144% 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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NÁRODNÍ TÝDEN MANŽELSTVÍ

Praha 31. ledna 2022

Sestry a bratři, 

v  týdnu od 14. do 20. února se jako sbory budeme moci připojit k  další bohulibé 
aktivitě. Adventisté na celém světě se ve svých modlitbách budou přimlouvat za manželské 
páry a jejich rodiny. V  České republice se ve stejné době uskuteční v  pořadí již šestnáctý 
ročník Národního týdne manželství (NTM).  

Iniciátoři NTM pro letošní ročník zvolili motto „Ztráty a nálezy“. V  tiskové zprávě 
k NTM uvádějí: „Možná jsme v  našem vztahu něco ztratili a potřebujeme to znovu najít a 
obnovit? Pro jiné je třeba manželství strašákem, kvůli kterému ztratí mnoho ze své nezávislosti, 
svobody, životního stylu a možností. Co jedinečného naopak ale v manželství získáváme? Co 
nalezneme tím, že něco ztratíme nebo se toho vzdáme? Nepomáhá nám manželství ztratit iluze 
o sobě samých a lépe porozumět sobě ve svých údolích i vrcholech – najít sami sebe? Jak najít 
vzájemnou úctu a cit tam, kde se vytrácí nebo se ztratily úplně? Jak se vyrovnat se ztrátou 
partnera, kterou během epidemie prožilo mnoho manželů, a najít sílu jít dál? Jak najít nový 
směr v manželství, když děti vylétly z hnízda?“ 

K  dané tématice jsme pro vás ve spolupráci  s  nakladatelstvím Advent-Orion a kazateli, 
kteří se zabývají službou manželským párům a rodinám (Jonczy, Žůrek, Adame, Eder, Dvořák, 
Lachmanová, Cincala), připravili sedm zajímavých výkladů biblických pasáží zabývajících se 
touto tématikou. Přednášky však tentokrát do vašich sborů nedorazí v tištěné, ale elektronické 
podobě. Vás, vedoucí KD, tajemníky a kazatele, prosíme, abyste přístup k nim zprostředkovali 
všem, kteří se  s  internetem zatím ještě nestačili skamarádit. Předem vám za vaši pomoc 
děkujeme. Texty najdete zde (nejpozději v pondělí přibude i slovenská verze).

Na YouTube a webu HopeTV letos stejně jako v  letech minulých najdete příběhy pro 
děti. Zkušení dětští vypravěči (Škrla, Jonczy R., Jonczy Z., Šubrtová, Čančík, Buchtel, Špác) 
připravili pro děti příběhy o  svých životních ztrátách a nálezech. Každý večer budete moci 
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jedním z  nich obšťastnit své potomky. Chybět nebude ani kontaktní pořad, během kterého 
budete moci ve středu večer v  19 hod. na HopeTV klást vzácnému hostu, knězi a 
psychiatrovi Maxovi Kašparů, otázky týkající se problematiky manželství.

Epidemie nám pravděpodobně ještě neumožní velká společenská setkání na úrovni sborů 
či měst, 

ale pro manželské páry a jejich děti může být MTM skvělou příležitostí ke stmelení 
vzájemných vztahů a přiblížení se k Bohu.

Těšíme se na týden prožitý spolu s vámi. 

Radek Jonczy a Petr Adame

Přehled akcí, které se budou v rámci NTM 2022 konat, najdete na stránkách 
www.tydenmanzelstvi.cz a www.facebook.com/tydenmanzelstvi. 
Zde je také možnost pro pořadatele registrovat své akce a dát tak o nich vědět ostatním a médiím.
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OMALOVÁNKA PRO DĚTI
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13.2. Duda Rudolf ml.
13.2. Krumlová Jiřina
13.2. Matůšů-Bisaki Alice
15.2. Šubrt Jiří

15.2. Vávrová Miluše
17.2. Vávrová-Kuběnová Eva

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 – JAN 15,9

Jako si Otec zamiloval mne, tak jsem si já zamiloval vás. Zůstaňte v mé lásce.
Český ekumenický překlad

As the Father hath loved me, so have I loved you: continue ye in my love.
King James Verision

mailto:vinohradsky.zpravodaj@email.cz

