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

Společná píseň č. 105 a modlitba

Sobotní škola ve třídách

Sbírka na misijní projekty církve

Společná píseň č. 218 a modlitba

10:30 – 10:45 Přestávka

10:45 – 12:00 Bohoslužba s kázáním uvádí Eva Šubrtová

Varhanní preludium: Lukáš Petřvalský

Společná píseň č.: 279

Sborová oznámení

Příběh pro děti: Zbyšek Jonczy

Introit: Ef 2,17

Společná píseň č.: 21

Přímluvná modlitba: Josef Horník

1. čtení z Bible: Alice Jiráňová – Gal 5,19-23

Píseň pěveckého sboru: Otče náš

2. čtení z Bible: Ludmila Tyukosová – Ef 4,26-32

Modlitba ke kázání: Otakar Jiránek

Kázání: Zbyšek Jonczy – „Hněvejte se! Ale nehřešte.“

Společná píseň č.: 213

Modlitba: Zbyšek Jonczy

Sbírka pro potřeby sboru

Poslání: Fil 4,5

Společná píseň č.: 280

Varhanní postludium

14:15 Odpol. shromáždění s kázáním: Drahomíra Roubíčková

PROSÍME VŠECHNY O VYPNUTÍ MOBILNÍCH TELEFONŮ BĚHEM BOHOSLUŽBY

Program sobotní bohoslužby



3

● Vítejte při dnešní bohoslužbě v kostele Církve adventistů sedmého dne 
v Londýnské ulici. Kázáním dnes dopoledne poslouží bratr Zbyšek Jonczy. 
Odpoledne pak promluví sestra Drahomíra Roubíčková.

● Příští sobotu bude kázat bratr Josef Dvořák.

● V pátek vás zveme k dalšímu modlitebnímu setkání a zahájení soboty přes 
Zoom od 20:00.

● Sborový víkend bude! Všichni jste velmi srdečně zváni na společný sborový 
víkend, který se uskuteční 10. - 12.6. v areálu Immanuel u Ždírce nad 
Doubravou. Přihlášky a další podrobnosti najdete již brzy ve zpravodaji.

● Adventistická humanitární organizace ADRA otevřela veřejnou sbírku na 
pomoc lidem v oblastech zasažených vpádem ruských ozbrojených sil na 
Ukrajinu. Finanční dary budou použity konkrétně na distribuci poukazů, za 
které si budou moci obyvatelé zasažených oblastí koupit základní potraviny 
a hygienické potřeby. Způsoby, jak přispět, naleznete ve zpravodaji.

● Nabízíme Vám možnost prožít letošní sborovou dovolenou na Šumavě 
v areálu VLS Olšina v termínu 16. - 23.7.2022. Ještě jsou volné 1 
třílůžkový a 2 dvoulůžkové pokoje v lovecké chatě Lesana, a také jedna 
dřevěná chatka pro 4 osoby. Po celou dobu pobytu nám budou sloužit 
večerními zamyšleními naši pastorové Michal a Maťo a je připraven 
i zajímavý program pro děti. Bližší informace získáte u br. Josefa Fuksy.

● Přimlouvejme se za bezbranné oběti postižené válkou na Ukrajině. Prosme 
o ochranu pro děti, ženy a seniory. Přimlouvejme se u Boha, aby jeho Duch 
působil na srdce každého, kdo drží v rukou zbraň. Prosme Hospodina, 
aby nám ukazoval, jak účinně pomoci. Kéž nepodléháme zlu, jak nás to učí 
jeho Syn, Ježíš Kristus. Modleme se v duchu Iz 2,4.

Minulou sobotu byly vybrány tyto dary:

620 Kč Sbírka pro misijní účely CASD
14.000 Kč* Sbírka a dary pro potřeby našeho sboru

*tj. 108% 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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ADRA PRO UKRAJINU

Milí bratři a sestry, v posledních dnech se někteří z vás na nás obraceli, jestli se budeme 
jako ADRA ČR zapojovat do pomoci lidem na Ukrajině. Ráda bych vám tedy poskytla 
základní informace.

Jsme v  pravidelném propojení  s  pobočkou ADRA Ukrajina a  díky tomu lépe 
monitorujeme potřeby místních obyvatel. Postupně budeme uveřejňovat na našich stránkách 
a sociálních sítích bližší informace, dle vývoje situace. Po zvážení aktuálních možností pomoci 
jsme 23. 2. otevřeli veřejnou sbírku na pomoc lidem na Ukrajině:

● přes portál Darujme, kde můžete darovat snadno několika platebními metodami: 
darujme.cz/SOSADRA 

● dar lze poslat i na účet: 66 8888 66/ 0300, var. symbol 500

Finanční dary budou použity konkrétně na distribuci poukazů, za které si budou moci 
obyvatelé zasažených oblastí koupit základní potraviny a hygienické potřeby. 

Jsme opravdu vděčni za Vaši pomoc. 

Česká ADRA pomáhá lidem na Ukrajině již od roku 2014. Soustředili jsme se zde na 
pomoc lidem, kteří přišli o domov, na podporu sociálně znevýhodněných dětí a na zlepšení 
podmínek lékařské péče v regionech nejhůře zasažených pandemií COVID-19. 

S  poskytováním humanitární pomoci ve válkou zasažených oblastech máme dlouholeté 
zkušenosti, pomáhali jsme v zemích bývalé Jugoslávie, v Čečensku i Sýrii. 

Proto vás prosíme také o modlitby - jak za všechny osoby v ohrožení na obou stranách 
konfliktu, tak i  za pracovníky Adry, které čeká mnoho práce v  náročných a  nebezpečných 
podmínkách. 

Možnost přispět do této mimořádné sbírky přímo zde na Vinohradech budete mít příští 
sobotu, 5. 3. 2022. Děkujeme, že jste tu  s  námi pro druhé - v  lehčích i  těžších časech. 
Vážíme si vaší sounáležitosti. 
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MODLITEBNÍ TÝDEN MLÁDEŽE 2022

Již za necelý měsíc začíná akce, která má v naší církvi dlouhou tradici a připojují se k ní 
mládežníci z  celého světa. Modlitební týden mládeže začíná sobotou 19. 3. a  trvá až do 
následující soboty 26. 3. 2022. Zatímco minulý rok se řada mládeží mohla vidět jen online, 
letos už bude možné setkat se ve skupinkách i osobně.

Přednášky, resp. studijní příručka je mimořádně povedená jak po obsahové, tak po 
grafické stránce, a  týká se aktuálního tématu udržitelnosti a  péče o  stvoření. Autorem je 
německý kazatel Bert Seefeldt, který pracuje jako unijní vedoucí mládeže. Studijní příručku si 
už nyní můžete stáhnout z  následujícího odkazu: https://www.adventorion.cz/ke-stazeni/
zobrazit/875. Letos se nám povedlo zajistit také přednášky v  tištěné podobě, které brzy 
obdržíte na svých sborech.

Na Facebooku jsme ve spolupráci  s  mládeží moravského a  slovenského sdružení založili 
také společnou událost, kde budou každý den během celého modlitebního týdne zveřejňována 
krátká videa se zamyšleními nad jednotlivými tématy. V rámci FB události můžete kliknout na 
kolonku „Pozvat“ a přidat co nejvíce lidí. Zde je odkaz: https://fb.me/e/2eSsvLqaq. 

Závěrem bych vás rád pozval k  online sledování bohoslužby k  zahájení MTM – Akce 
Anděl 2022, která se uskuteční v sobotu 19. 3.

Bylo by skvělé, kdybychom  s  mladými lidmi vytvořili malé skupinky a  v  průběhu 
modlitebního týdne se setkali k tomu, co neodmyslitelně patří ke křesťanskému životu víry.

Ať se nám to povede!

Martin Pavlík

vedoucí oddělení mládeže Českého sdružení 
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P R A K T I C K !  S T U D I J N Í  P R " V O D C E

#A L M  2 4 , 1

„Ho!podi"ova je zem# 
!$ v%ím, co je n& ní.“

Jsme povoláni  
*�Ë)0�.�)�-.0)é�(ß
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STŘÍPKY Z MINULÉ SOBOTY
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Vê]YD�VHVWUiP�D�EUDWUĤP�Y�ýHVNpP�VGUXåHQt�N�PRGOLWEiP 
3URVtPH�VHVWU\�D�EUDWU\�Y ýHVNpP�VGUXåHQt�R�PRGOLWE\ 

 
=D�SRNRM�-HUX]DOpPD�VH�PRGOHWH� 
Ä7L��NGR�WČ�PLOXMt��DĢ�åLMt�SRNRMQČ� 

73RNRM�DĢ�YOiGQH�YH�WYêFK�]GHFK� 
Y�WYêFK�SDOiFtFK�DĢ�MH�EH]SHþQČ�³ 

 
83UR�VYRMH�EUDWU\�D�VYp�SĜiWHOH 
]D�WYĤM�SRNRM�FKFL�PRGOLW�VH� 

93UR�GĤP�+RVSRGLQD��QDãHKR�%RKD� 
FKFL�R�WYp�GREUR�XVLORYDW� 

 
Milp�VHVWU\��PLOt�EUDWĜL��QD�~]HPt�8NUDMLQ\�]DþDOD�k QDãt�YHONp�OtWRVWL�YiOND. 

5XVNi� IHGHUDFH� RVWĜHOXMH� YRMHQVNRX� LQIUDVWUXNWXUX� 8NUDMLQ\� D� ~WRþt� SR� FHOp�

KUDQLþQt�OLQL�V�/XJDQVNRX�D�'RQČFNRX�REODVWt��YêEXFK\�MVRX�VO\ãHW�Y�&KDUNRYČ��

'QČSUX��1LNRODMHYX��2GČVH��/XFNX��.\MHYČ�D�GDOãtFK�PČVWHFK� 

3UR� 8NUDMLQX� MH� WR� YHONi� NDWDVWURID�� /LGp VH� ERMt�� SDQLNDĜt� D� MVRX� ]PDWHQt���� 

1D�þHUSDFtFK� VWDQLFtFK� VH� WYRĜt GORXKp� IURQW\�� QD� KUDQLþQtFK�SĜHFKRGHFK� roste 

REURYVNp�PQRåVWYt�OLGt��NWHĜt�FKWČMt�8NUDMLQX�RSXVWLW��DOH�]DWtP�VH�WR�QHGDĜt. 

1ČNWHĜt� þOHQRYp� sboru Praha-.RE\OLV\�� VNXSLQ� Y� 3O]QL� D� ýHVNp� 7ĜHERYp jsou  

QD�~]HPt�8NUDMLQ\�D�VQDåt�VH�YUiWLW�GR�ý5� 

1HYtPH��MDN�VH�XGiORVWL�Y\YLQRX v SĜtãWtFK�GQHFK�D�WêGQHFK��NROLN�XSUFKOtNĤ�SĜLMGH�

GR� ýHVNp� UHSXEOLN\�� DOH� ]QiPH� 7RKR�� Y� QČKRå� MVPH� XYČĜLOL�� D� NWHUê� QHRSXVWt� 

D�QHQHFKi�VYĤM�lid! 

'ČNXMeme YiP�YãHP�]D�YDãH�VUGHþQp�PRGOLWE\�D�XSĜtPQRX�WRXKX�SRPRFL�Y�WpWR�

WČåNp�KRGLQČ. 

3URVtPH�D�YROiPH, abyste se L�QDGiOH�PRGOLOL��DE\�FR�QHMU\FKOHML�SĜLãOD�SRPRF� 

od QDãHKR�Hospodina. 

 

S pozdravem 

Andriy Shamray, (YåHQ�ýHEDQ�D�FHOê�VERU�3UDKD-Kobylisy 
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2.3. Čák Csaba
4.3. Tomanová Barbora
5.3. Fuksová Markéta

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 – FILIPSKÝM 4,5

Vaše mírnost ať je známa všem lidem. Pán je blízko.
Český ekumenický překlad

Let your moderation be known unto all men. The Lord is at hand.
King James Verision

mailto:vinohradsky.zpravodaj@email.cz

