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

Společná píseň č. 36 a modlitba

Sobotní škola ve třídách

Sbírka na misijní projekty církve

Společná píseň č. 32 a modlitba

10:30 – 10:45 Přestávka

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

Varhanní preludium: Eva Špinarová

Společná píseň č.: 279

Sborová oznámení

Příběh pro děti: Martin Pavlík

Introit: Ž 24,1

Společná píseň č.: 48

Přímluvná modlitba: Jiřina Krumlová

1. čtení z Bible: Silvie Chytrá Dratvová – Iz 58,6-9

Píseň pěveckého sboru: J. S. Bach – Kantáta BWV 208

2. čtení z Bible: Lucie Pavlíková – Lk 10,25-29

Modlitba ke kázání: Jan Pícha

Kázání: Martin Pavlík: „Glokální“ svět a láska k bližnímu

Společná píseň č.: 53

Modlitba: Martin Pavlík

Sbírka pro potřeby sboru

Poslání: Mt 25,40

Společná píseň č.: 280

Varhanní postludium

14:15 Odpol. shromáždění s kázáním: Pavel Zvolánek

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 poslouží náš kazatel Martin 
Pavlík. Odpoledne pak promluví bratr Pavel Zvolánek.

● Příští sobotu bude kázat bratr Michal Balcar.

● Připomínáme, že se každé pondělí setkávají v Basementu studenti ke studiu 
Markova evangelia s našimi kazateli, a každý pátek probíhají společná 
modlitební zahájení soboty. K oběma akcím zveme nejen stávající, ale také 
všechny nové zájemce.

● Od dnešní soboty je možné přihlašovat se na sborový víkend, který 
proběhne od 10. – 12. 6. Přihlašovací formulář můžete vyplnit online, 
nebo fyzicky na sborovém traktátu a vhodit do připravené schránky.

● Dnes probíhá sbírka 13. soboty, jejíž výtěžek bude použit na podporu 
Jihoasijsko-Pacifické divize. Své dary můžete vložit do připravených bílých 
obálek, které jsou umístěny v lavicích.

● Na traktátu sboru najdete také dotisk plakátů na benefiční koncert našeho 
chrámového pěveckého sboru, jehož výtěžek bude určen na pomoc 
Ukrajině. Budeme rádi, když na tuto akci pozvete své přátele.

● Všechny učitele a učitelky dětské sobotní školky rádi uvidíme již zítra 
na workshopu, který jsme pro ně připravili s Dr. Noemi Bravenou z HTF 
UK. Workshop začíná zítra v 17:00 u nás na Londýnské.

● Ve svých modlitbách děkujme Bohu za to, že nás přijímá takové, jací jsme 
– z lásky a milosrdenství. Ať máme sílu chovat se ke svým bližním se 
stejnou láskou a milosrdenstvím, jakého se nám dostává od Boha. Kéž 
nacházíme cesty, kde a jak můžeme přispět k prosazení pokoje a 
spravedlnosti v tomto světě. Modleme se v duchu Jr 22,3. 

 Minulou sobotu byly vybrány tyto dary:

1.000 Kč Sbírka pro misijní účely CASD
10.016 Kč* Sbírka a dary pro potřeby našeho sboru

*tj. 77% týdenní částky potřebné na nejnutnější výdaje provozu sboru 

Výsledky 2 sbírek pro ADRU na Ukrajinu:   35.367 Kč

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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VLÁDA TEMNOTY

Kázání ze soboty 19.3.2022 – br. Michal Balcar

Já jsem pacifista. A hrdý pacifista. Přiznám se, že má cesta k pacifismu začala už na střední 
škole. Když přišla povinnost vojny, tak jsem požádal o civilní vojenskou službu a prohlásil jsem 
jako důvod své svědomí. Reálně ale byli tím hlavním důvodem strach ze šikany a neochota 
podřizovat se vojenskému drilu, který mi tehdy připadal jako něco, co můj svobodný duch 
nemůže akceptovat. Později, jako student bohosloví, jsem začal objevovat pacifistickou 
křesťanskou tradici, přes Petra Chelčického, novokřtěnce až k Lvu Tolstému. Skutečnost, že 
adventisté měli k pacifismu vždy blízko (byť nikdy nebyli v jeho dodržování tak důslední jako 
např, Svědkové Jehovovi), my byla vždy neobyčejně sympatická.

Teď se ale přistihuji, že se zaujetím sleduji zprávy o vojenské technice, čtu si, jak 
fungují javeliny a jiné zbraně a fandím Ukrajincům v tom, aby zabili, co nejvíc ruských vojáků. 
Jak se pacifista může radovat z válečných úspěchů, byť bránící se strany? Je to proto, že my 
žijeme ve chvíli, kdy se vlády ujala temnota. A temnota se vkrádá i do mého srdce.

Ještě ani nedomluvil a hle, zástup, a vpředu ten, který se jmenoval Jidáš, jeden ze 
Dvanácti; přistoupil k Ježíšovi, aby ho políbil. Ježíš mu řekl: „Jidáši, políbením zrazuješ Syna 
člověka?“ Když ti, kteří byli s Ježíšem, viděli, co nastává, řekli: „Pane, máme se bít mečem?“ A 
jeden z nich napadl sluhu veleknězova a uťal mu pravé ucho. Ježíš však řekl: „Přestaňte s tím! “ 
Dotkl se jeho ucha a uzdravil ho. Pak řekl Ježíš těm, kteří na něho přišli, kněžím, velitelům stráže a 
starším: „Jako na povstalce jste na mne vyšli s meči a holemi. Denně jsem byl mezi vámi v chrámě, a 
nevztáhli jste na mne ruce. Ale toto je vaše hodina, vláda tmy.“ (Lukáš 22,47-53)

Fyzické násilí není součástí mého života. Naposledy jsem se pral s Honzou Bartošem 
tak v 5. třídě. A zdá se, že podobné to bylo i s Ježíšem. Našemu textu ještě předchází pasáž, 
kdy Ježíš vyzívá učedníky, aby se ozbrojili. Oni již mají dva meče a ptají se, zda to stačí. A 
stačí. Ježíšův postoj je zvláštně ambivalentní, vnitřně protichůdný. Na co jsou ty meče? Dva 
stačí? A když konečně dojde na potyčku, tak uzdraví sluhovi ucho a nechá se zatknout? Na 
tyto otázky odpovědi nemám, ale docela se k tomu příběhu dokážu vztáhnout, protože ta 
jeho rozpolcenost odráží přesně stav mého nitra.

Kraličtí ve výkladech k Šestidílce k našemu textu říkají: Že jeho dobrovolným vydáním 
a ne jejich mocí na to přišlo, aby jat byl. Nebo sic jinak měvše ho často v Chrámě, dávno by jemu 
to byli učinili, kdyby od něho zdržáni nebyli. Že čas nastal jeho jetí i jich, že jsou synové temnoty.

Kdo byl v tom davu zatýkajícím Ježíše? Text říká: “hle, zástup” a později dodává, že 
v něm byli kněží, velitelé stráže a starší. A já dodám, že také prospěcháři, lidé zblblí 
propagandou, vůdcové posedlí mocí, lidé hloupí i chytří, lidé hltající fake news a propagandu i 
lidé, kteří fake news vytvářejí a sdílejí. A v této chvíli jsou z nich všech služebníci temnoty, 
protože temnotě nabídli své srdce i své ruce.

Petr Vacík, kněz sloužící v Akademické farnosti u Salvátora navštívil slovensko 
ukrajinské hranice a své postřehy uveřejnil na internetu. Z jeho slov mě zasáhla tato: virus války 
nahlodává lidskou duši, ale jako vše živé, i duše se brání a nabývá větší síly. A Vacík dále cituje 
biskupa z Užhorodu: “Takto reaguje lidské srdce na válku. Několik prvních dní jako bychom to 
nebrali vážně. Bylo to naprosté popírání, protože jsme si nic takového nedovedli představit. Po 
několika dnech války jsme si plně uvědomili, co se děje, a dolehlo to na nás. Potom jsme zjistili, že 
pod tou tíží se nedá přežít, natož pak žít. Museli jsme se rozhodnout pro sílu k životu. I s tím, že 
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nyní to bude život v době války.”

Byť žijeme ve chvíli vlády temnoty, dovolte mi proti tomuto textu postavit jiný, 
který též mluví o temnotě: 

Žijte proto jako děti světla – ovocem světla je vždy dobrota, spravedlnost a pravda; 
zkoumejte, co se líbí Pánu. Nepodílejte se na neužitečných skutcích tmy, naopak je nazývejte 
pravým jménem. O tom, co oni dělají potají, je odporné i jen mluvit. Když se však ty věci správně 
pojmenují, je jasné, oč jde. A kde se rozjasní, tam je světlo. Proto je řečeno: Probuď se, kdo spíš, 
vstaň z mrtvých, a zazáří ti Kristus. (Ef 5,9-14)

Nejprve jsme vyzýváni k tomu, abychom temnotu pojmenovali. Abychom 
pojmenovali ty skutky tmy. Abychom nesměšovali světlo a temnotu. Jenže, jak z té tmy vyjít? 
Skrze Kristovo zmrtvýchvstání. To má moc, to přináší světlo. Držet se Krista prozáří tento věk 
temnoty a je to potřeba teď, víc než kdy předtím

Jde i o naše srdce, jde i o naše ruce. Boj, který je v pozadí války na Ukrajině je boj 
života proti smrti, lásky proti nenávisti, světla proti temnotě – probuďme se, vstaňme z 
mrtvých a zazáří nám Kristus.

Dnes slavíme Večeři Páně. Někdy přicházíme slavit, jindy hledat útočiště, někdy 
přicházíme s vděčností, dnes s obavami. A prosíme, aby nás Pán u sebe skryl, aby skryl naše 
srdce a dal nám tak sílu použít ruce k pomoci těm, kdo potřebují. Aby skryl naše srdce ve své 
lásce a my mohli vyjít do svět války a přinášet do něj víru, naději a lásku.
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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. 
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Milé sestry, milí bratři.

obracím se na Vás s aktuální příležitostí a zároveň prosbou, jak můžete pomoci – v tomto 
týdnu jsme byli Městskou částí Praha 5 požádáni o podporu rodinám, které byly ubytovány v 
budově Městského úřadu Praha 5.

Jedná se o 50 lidí (maminky s dětmi), kterým bychom společně s městským úřadem rádi 
poskytli v následujícím měsíci (cca do 15.4.)  „lidskou podporu“ – naším úkolem je zajistit 
půldenní „služby“ v časech 10-12h dopoledne a 16-18h odpoledne, kdy jim vždy jeden 
dobrovolník bude k dispozici ať už s poskytnutím praktických informací (co kde vyřídit, na 
koho se obrátit atd.), ale i s lidskou přítomností (vyslechnout, uklidnit, ubezpečit), možná se 
bude chvíli věnovat dětem, se kterými jsou jinak stále ve společných omezených ubytovacích 
prostorech.

Co se týče jazykových požadavků, znalost ruštiny či ukrajinštiny je velkou výhodou, je 
velmi vidět, jak při kontaktu s „rodném jazyce“ maminky i děti pookřejí a překladatel/ka je k 
dispozici jen příležitostně.

Moc děkujeme za Vaši podporu a modlitby!

Za ADRA

Bára Bezděkovská

barbora.bezdekovska@adra.cz

PROSBA
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KONKRÉTNÍ POMOC ADRY

Finanční pomoc na místě – díky mnoha darům a  fundraiserským počinům jsme byli 
schopni opakovaně poslat k  rukám partnerské kanceláře ADRA Ukrajina finanční dary – 
posloužily na nákup potravin, drogerie, léků a dalších nezbytných věcí ve vnitrozemí a také na 
evakuaci lidí na bezpečnější místa v  rámci země. Budeme v  tom pokračovat, dokud převod, 
výběr peněz a nákup zboží bude na místě možný.

Pomoc na Zakarpatí – v Mukačevu se nám podařilo otevřít sklad, do kterého postupně 
dorazilo několik kamionů  s  firemními materiálními dary a  dalšími aktuálně poptávanými 
potřebami. Tato pomoc slouží především lidem, kteří po mnoha tisících přicházejí na hranice 
do oblasti Mukačeva. Ne všichni lidé chtějí ale odejít za hranice a zůstávají v této bezpečnější 
oblasti. Jejich životní potřeby však nejsou schopni hradit místní obyvatelé ani samospráva, ti 
jim  s obtížemi zajišťují ubytování, přístup k vodě a  hygieně. Případné zavážení pomoci do 
vzdálenějších oblastí směrem na východ se bude odvíjet dle bezpečnostní situace. V tuto chvíli 
řešíme zajištění a přepravu žádaného zdravotního materiálu, léků a lékařského vybavení. 
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Pomoc v České republice – díky síti našich 15  dobrovolnických center jsme součástí 
dobrovolnické pomoci v  regionálních Krajských asistenčních centrech na pomoc Ukrajině 
(KACPU), která pomáhají příchozím lidem z  Ukrajiny  s  registrací, ubytováním a  dalšími 
životními potřebami. 

OKRSKOVÁ RODINNÁ BOHOSLUŽBA

Kdy? 9. dubna 2022 od 9:30

Kde? Ve sboru na Smíchově 

Na co se můžete těšit? 

• veselá sobotní školička s ptákem Pepem (sestavená z písní, básní, hudebních 
přednesů či scének dětí pražského okrsku) 

• rodinná bohoslužba (od 11:00 hod) se samostatným kázáním Radomíra Jonczyho 
pro děti i dospělé

• přednáška na téma „Digitální dětství“ (13:00 hod) v podání psychologa Jeronýma 
Klimeše (samostatný program pro děti zajištěn)
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PROGRAM SOBOTNÍCH SHROMÁŽDĚNÍ A AKTIVIT SBORU PRAHA VINOHRADY V 2. ČTVRTLETÍ ROKU 2022

Změna programu vyhrazena

DATUM
Doprovod SŠ

Doprovod kázání

Uvádění sobotní

školy

Uvádění

bohoslužby
Příběh pro děti Čtení z Bible

Přímluvná modlitba

Modlitba ke kázání

Bohoslužba

s kázáním

Sobotní

odpolední

program

Program

kazatelů
Další programy

a akce SC

2.4
Eva Špinarová

Lukáš Petřvalský
Benjamín Pavlík Jana Plicková Michal Balcar

Ester Grzonková

Julia Vaškovičová

Vladimír Kubík

Helena Haluzová
Michal Balcar Michal Balcar

18:00 koncert

chrám.  sboru

9.4,
Eva Špinarová

Eva Špinarová
Benjamín Pavlík Eva Šubrtová

Robert

Řehák

Vlasta Jonczyová

Eva Špinarová

Tomáš Chytrý

Otakar Jiránek Robert Řehák
Jaroslav

Dvořák

MB: Chodov

MP: Česká

Třebová

16.4
–

Lukáš Petřvalský
– Martin Pavlík –

Lidie Tyukosová

Antonín Šedivý

Božena Trejbalová

Eva Šubrtová
Michal Balcar VP

Veronika

Miškejová

15.4. velkopát.

ztišení

23.4.
Eva Špinarová

Eva Špinarová
Benjamín Pavlík Josef Fuksa Michal Balcar

Veronika Bijoková

Leona Ramos

Marcela Nováková

Vladimír Klouda
Michal Balcar Michal Balcar 23.4. Visalaje oběd KD

30.4.
Pavla Kloudová

Pavla Kloudová
Benjamín Pavlík

Jarmila

Králová
Pavel Hošek

V. Kašpar Imramovská

Lenka Šlachtová

S. Chytrá Dratvová

Jiří Šubrt
Pavel Hošek

Jaroslav

Šotola

MB: Chodov

MP: Vinohrady

7.5.
Lucie Pavlíková

Lukáš Petřvalský
Benjamín Pavlík

Renata

Náhunková
Martin Pavlík

Renata Sikorová

Eva Součková

Daniel Sedláček

Libuše Martásková
Martin Pavlík

Radka

Škarvadová
MB: Chodov

14.5.
Eva Šubrtová

Eva Šubrtová
Benjamín Pavlík

Jarmila

Králová
David Čančík

Jana Linhartová

A. Vlachová

Bartáková

Josef Fuksa

Slávek Linhart
David Čančík

Drahomíra

Roubíčková

MB: ADRA

MP: setkání

dětí kazatelů

21.5.
Lucie Pavlíková

Lukáš Petřvalský
Benjamín Pavlík

Silvie Chytrá

Dratvová
Martin Pavlík

Jana Špinarová

René Hellebrand

Kamil Staněk

Renata Náhunková
Martin Pavlík

Zdena

Miškejová
MB: Chodov

28.5.
Eva Šubrtová

Eva Šubrtová
Benjamín Pavlík Josef Fuksa

Silvie Chytrá

Dratvová

Jan Bárta

Jiří Piškula

Zbyšek Jonczy

Mirek Špinar
Jiří Beneš Jiřina Krejzová

MB: Karlovy

Vary

MP: Okrskové

4.6.
Lucie Pavlíková

Lucie Pavlíková
Benjamín Pavlík

Silvie Chytrá

Dratvová
Kamil Staněk

Kristýna Staňková

Lucie Pavlíková

Jana Vozánková

Josef Horník
Miloslav Žalud

Zdeněk

Martásek

MB: Chodov

MP: Vinohrady

11.6. – – – – – – sborový víkend –

18.6.
–

Lukáš Petřvalský
–

Jarmila

Králová
–

Sára Šedivá

Eva Moskalová

Jab Bárta

Petr Oczko
Michal Balcar VP Michal Balcar MP: dovolená

25.6.
Pavla Kloudová

Pavla Kloudová
Benjamín Pavlík Martin Pavlík

bude

upřesněno
rodinná bohoslužba rodinná bohoslužba Benjamín Pavlík

Edvard Miškej

ml.
MB: Chodov

2.7.
Marta Píchová

Marta Píchová
Benjamín Pavlík

bude

upřesněno
–

Alice Bisaku

Marta Píchová

Eva Gajdůšková

Vladimír Kubík
Michal Balcar -
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PROGRAM SOBOTNÍCH SHROMÁŽDĚNÍ A AKTIVIT SBORU PRAHA VINOHRADY V 2. ČTVRTLETÍ ROKU 2022

Změna programu vyhrazena

DATUM
Doprovod SŠ

Doprovod kázání

Uvádění sobotní

školy

Uvádění

bohoslužby
Příběh pro děti Čtení z Bible

Přímluvná modlitba

Modlitba ke kázání

Bohoslužba

s kázáním

Sobotní

odpolední

program

Program

kazatelů
Další programy

a akce SC

2.4
Eva Špinarová

Lukáš Petřvalský
Benjamín Pavlík Jana Plicková Michal Balcar

Ester Grzonková

Julia Vaškovičová

Vladimír Kubík

Helena Haluzová
Michal Balcar Michal Balcar

18:00 koncert

chrám.  sboru

9.4,
Eva Špinarová

Eva Špinarová
Benjamín Pavlík Eva Šubrtová

Robert

Řehák

Vlasta Jonczyová

Eva Špinarová

Tomáš Chytrý

Otakar Jiránek Robert Řehák
Jaroslav

Dvořák

MB: Chodov

MP: Česká

Třebová

16.4
–

Lukáš Petřvalský
– Martin Pavlík –

Lidie Tyukosová

Antonín Šedivý

Božena Trejbalová

Eva Šubrtová
Michal Balcar VP

Veronika

Miškejová

15.4. velkopát.

ztišení

23.4.
Eva Špinarová

Eva Špinarová
Benjamín Pavlík Josef Fuksa Michal Balcar

Veronika Bijoková

Leona Ramos

Marcela Nováková

Vladimír Klouda
Michal Balcar Michal Balcar 23.4. Visalaje oběd KD

30.4.
Pavla Kloudová

Pavla Kloudová
Benjamín Pavlík

Jarmila

Králová
Pavel Hošek

V. Kašpar Imramovská

Lenka Šlachtová

S. Chytrá Dratvová

Jiří Šubrt
Pavel Hošek

Jaroslav

Šotola

MB: Chodov

MP: Vinohrady

7.5.
Lucie Pavlíková

Lukáš Petřvalský
Benjamín Pavlík

Renata

Náhunková
Martin Pavlík

Renata Sikorová

Eva Součková

Daniel Sedláček

Libuše Martásková
Martin Pavlík

Radka

Škarvadová
MB: Chodov

14.5.
Eva Šubrtová

Eva Šubrtová
Benjamín Pavlík

Jarmila

Králová
David Čančík

Jana Linhartová

A. Vlachová

Bartáková

Josef Fuksa

Slávek Linhart
David Čančík

Drahomíra

Roubíčková

MB: ADRA

MP: setkání

dětí kazatelů

21.5.
Lucie Pavlíková

Lukáš Petřvalský
Benjamín Pavlík

Silvie Chytrá

Dratvová
Martin Pavlík

Jana Špinarová

René Hellebrand

Kamil Staněk

Renata Náhunková
Martin Pavlík

Zdena

Miškejová
MB: Chodov

28.5.
Eva Šubrtová

Eva Šubrtová
Benjamín Pavlík Josef Fuksa

Silvie Chytrá

Dratvová

Jan Bárta

Jiří Piškula

Zbyšek Jonczy

Mirek Špinar
Jiří Beneš Jiřina Krejzová

MB: Karlovy

Vary

MP: Okrskové

4.6.
Lucie Pavlíková

Lucie Pavlíková
Benjamín Pavlík

Silvie Chytrá

Dratvová
Kamil Staněk

Kristýna Staňková

Lucie Pavlíková

Jana Vozánková

Josef Horník
Miloslav Žalud

Zdeněk

Martásek

MB: Chodov

MP: Vinohrady

11.6. – – – – – – sborový víkend –

18.6.
–

Lukáš Petřvalský
–

Jarmila

Králová
–

Sára Šedivá

Eva Moskalová

Jab Bárta

Petr Oczko
Michal Balcar VP Michal Balcar MP: dovolená

25.6.
Pavla Kloudová

Pavla Kloudová
Benjamín Pavlík Martin Pavlík

bude

upřesněno
rodinná bohoslužba rodinná bohoslužba Benjamín Pavlík

Edvard Miškej

ml.
MB: Chodov

2.7.
Marta Píchová

Marta Píchová
Benjamín Pavlík

bude

upřesněno
–

Alice Bisaku

Marta Píchová

Eva Gajdůšková

Vladimír Kubík
Michal Balcar -
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Milí mládežníci z Čech, Moravy, Slezska a Slovenska, 
   
rádi bychom vám představili několik důležitých informací ohledně letního Evropského 
kongresu mládeže „Plug In“ ve finském Lahti. Jako vedoucí mládeže na sdružení jsme se 
rozhodli, že povedeme výpravu 100 mládežníků z naší Česko-Slovenské unie ve věku 16–30 
let včetně. (To je o 43 míst více, než měl poslední evropský kongres ve španělské Valencii). 
  
Odlétáme v neděli 31. 7. 2022 dopoledne z polského Krakova a Prahy přímým letem do 
Helsinek. Zpátky přiletíme v neděli 7. 8. navečer do stejných měst. Mládežníci z Českého 
sdružení poletí z Prahy, mládežníci z Moravy, Slezska a Slovenska poletí z polského Krakova. 
  
V neděli 31. 7. se z Helsinek přesuneme do blízkosti nádherného města Turku, kde budeme 
všichni ubytovaní na adventistické vysoké škole Toivonlinna Junior High School. Zde strávíme 
poznáváním a prožíváním krás finské země dva dny a v úterý odpoledne se přesuneme do 
města Lahti, kde v úterý 2. 7. večer začíná Evropský kongres. Tento kongres navštíví mladí 
adventisté z dvou divizí – Interevropské a Transevropské – tzn. téměř z celé Evropy. Hlavními 
řečníky budou David Asscherick a Daniel Bosqued, očekává se kolem 2000 účastníků, 
program je pestrý, zajímavý a více informací o celém kongresu najdete na tomto 
webu: https://aycongress.org. Sobotní půlnocí pak kongres končí a v neděli 7. 8. se 
přesuneme do finského hlavního města Helsinki, kde máme pár hodin na prohlídku a 
odpoledne se vracíme přímým letem zpátky domů. 
  
Cena kongresu (ubytování, strava, program) včetně letenek, cestování po Finsku, jídla, spaní 
dvou nocí mimo kongres bude přibližně 11.000 Kč na osobu. (Cena je církví dotovaná. Pouze 
letenka by jednoho účastníka přišla zhruba na 7.600 Kč)  
  
Možnost přihlášení bude od pondělí 28. 3. 2022 od 13:00 na stránkách mssmladez.cz  
Pokud se kapacita přihlášených brzy naplní, budeme zohledňovat dříve přihlášené, kteří 
ovšem do konce dubna zaplatí zálohu. 
  
V případě jakéhokoli dotazu se neváhejte dotázat kohokoli z vedoucích mládeže na sdružení. 
  
Těším se na společný požehnaný čas ve Finsku! 
  
Za organizátory 
Martin Pavlík, Daniel Kašlík, Marek Majtán 
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ABY NÁM BYLO DOMA DOBŘE… 

Druhý Česko-Slovenský kongres rodin   

 
Víte už, kde letos v létě strávíte rodinnou dovolenou? Jezdili jste 
na kongresy mládeže a stýská se vám po jejich atmosféře? 

Potěšilo by vás, kdybyste se svými dětmi mohli prožít něco podobného? Chcete se po covidové 
odmlce zase někam podívat a v době plné neklidu udělat sobě a svým dětem radost? Pokud 
ano, pak je vám určena tato informace.    

1.–5. července 2022 se ve Vysokých Tatrách v hotelu Sorea Trigan na Štrbském plese 
uskuteční historicky druhý kongres rodin s programem plným poučení, spirituálních prožitků  
i zábavy. Na jeho přípravách se ve spolupráci se zkušenými kazateli, kteří se již léta specializují 
na práci s rodinami, podílejí známí organizátoři aktivit rodinného typu na Slovensku, v Čechách 
i na Moravě a Slezsku.  

Každé ráno se spolu s dětmi budete moci těšit na krátké, ale zajímavé rodinné bohoslužby. 
Odborné přednášky s tématikou „Labyrint vztahů a cesta ven“ pro vás už dnes připravuje 
populární český psychiatr, spisovatel a teolog Max Kašparů a v rámci workshopů si o 
zajímavých rodinných tématech budete moci povídat s řadou dalších odborníků. Kvalitní 
program pro děti ve věku do 12 let připravují zkušení vedoucí Klubu Pathfinder. O zábavu se 
postarají také klauni, herci a hudebníci, kteří vás a vaše děti určitě zaujmou. 

Svolejte rodinnou radu a prohlédněte si stránky hotelu Trigan na Štrbském 
plese (https://www.sorea.sk/vysoke-tatry/hotel-sorea-trigan/). Najdete 
zde fotogalerii a informace o ubytování a stravování.  

Ve svých diářích si pak zarezervujte termín kongresu 1.–5. 7. a přihlaste 
se na: https://www.domadobre.eu/udalosti/kongres-rodin-2022/ nebo 
přes QR kód:   

Moc se na vás těšíme.  

 

Realizační tým kongresu  

Radek Jonczy, Ľudo a Adrika Činčalovi, Martin Žůrek, Jakub Chládek, Daniel Marföldi, Petr 
Adame, Gretka a Dušan Bielikovi…   

PS. V příloze posíláme plakát k plánované akci a prosíme vás o spolupráci při propagaci.   
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27.3. Králová Jarmila
27.3. Kudrna Pavel
29.3. Pícha Jan ml.
1.4. Černý Jaroslav

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 25,40

Král odpoví a řekne jim: ‚Amen, pravím vám, cokoliv jste učinili jednomu z těchto 
mých nepatrných bratří, mně jste učinili.‘

Český ekumenický překlad

And the King shall answer and say unto them, Verily I say unto you, Inasmuch as ye 
have done it unto one of the least of these my brethren, ye have done it unto me.

King James Verision

NOVÝ PŘÍRŮSTEK DO SBOROVÉHO SPOLEČENSTVÍ

Blahopřejeme rodičům Kvintusovým k narození Aničky! 

mailto:vinohradsky.zpravodaj@email.cz

