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

Společná píseň č. 109 a modlitba

Sobotní škola ve třídách

Sbírka na misijní projekty církve

Společná píseň č. 31 a modlitba

10:30 – 10:45 Přestávka

10:45 – 12:00 Bohoslužba s kázáním uvádí Martin Pavlík

Varhanní preludium: Lukáš Petřvalský

Společná píseň č.: 279

Sborová oznámení

Příběh pro děti: Michal Balcar

Introit: Ž 84,2-3

Společná píseň č.: 64

Přímluvná modlitba: Vladimír Kubík

1. čtení z Bible: Júlia Vaškovičová – 2 Tim 2,24

Píseň pěveckého sboru: Ola Gjeilo – Northern Lights

2. čtení z Bible: Edvard Miškej ml. – J 12,1-8

Modlitba ke kázání: Helena Haluzová

Kázání: Michal Balcar – Zbytečná laskavost

Společná píseň č.: 189

Modlitba: Michal Balcar

Sbírka pro potřeby sboru

Poslání: Ef 4,32

Společná píseň č.: 280

Varhanní postludium

14:15 Odpol. shromáždění s kázáním: Michal Balcar

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 náš 
kazatel Michal Balcar.

● Příští sobotu bude kázat bratr Robert Řehák.

● Dnes v 18:00 se uskuteční velikonoční koncert našeho pěveckého sboru. 
Hudební program je bohatý a slovem budou sloužit naši kazatelé. Jste velmi 
srdečně zváni vy i vaši přátelé.

● Stále je možné přihlašovat se na sborový víkend, který proběhne 
od 10. – 12. 6. Přihlašovací formulář můžete vyplnit buď online, nebo 
fyzicky na sborovém traktátu a vhodit do schránky, která je k tomu 
připravená. Neváhejte, pokoje rychle mizí.

● Manželé Staňkovi a výbor sboru vás prosí, abyste se připojili k materiální 
sbírce, díky které bude možné ubytovat uprchlíky z Ukrajiny v Roudnici 
nad Labem. Detaily naleznete ve zpravodaji.

● 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.

● Modleme se za to, abychom s Boží pomocí dokázali nacházet v životě 
radost a přitom nezavírali oči před utrpením. Prosme za skleslé, smutné 
a deprimované. Přimlouvejme se za lidi, kteří zápasí s duševními poruchami 
a nemocemi. Kéž jim Hospodin dává uzdravení a kéž nacházejí útěchu 
i ve svých bližních, kteří je podpoří a vyslechnou. Modleme se v duchu 
Ř 12,16.   

Minulou sobotu byly vybrány tyto dary:

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

*tj. 84% 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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MATERIÁLNÍ SBÍRKA SBORU VINOHRADY

Milé sestry a bratři, 

rádi bychom se na Vás obrátili s prosbou o pomoc při zařizování dočasného ubytování 
pro uprchlíky z Ukrajiny. V budově bývalé LDN v Roudnici nad Labem postupně bude v 
následujících dnech a týdnech ubytováno cca 115 osob, pro které sháníme základní zařízení a 
potřeby. 
Pokud byste rádi přispěli konkrétními věcmi, můžete je přinést v sobotu 2. dubna 
dopoledne nebo v neděli 3. dubna odpoledne do našeho sboru na Londýnské. Po domluvě 
lze věci zavést i přímo do Roudnice, případně se můžeme individuálně domluvit na níže 
uvedených kontaktech. Nosit můžete především následující věci: 

• Čistící prostředky 

• Potřeby na úklid 

• Hygienické potřeby

• Koberec (i dětský)

• Drobné domácí spotřebiče (varná konvice apod.)

• Dětské knihy, hračky do dětského koutku

• Postele (i dětské), matrace, deky

• Židle, stoly/stolky

Děkujeme za Vaši ochotu a pomoc, věříme, že věci dobře poslouží a pomohou těm, kteří 
to potřebují. 

Kristýna a Kamil Staňkovi

Tel.: 776 644 931

E-mail: stankova.kris11@gmail.com
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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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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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WORKSHOP O TEOLOGII DĚTÍ

Minulou neděli proběhl v našem sboru workshop pro učitele a učitelky dětské sobotní 
školky. Hostem a lektorem setkání byla Dr. Noemi Bravená, která vyučuje na Husitské 
teologické fakultě i na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy. Debatovali jsme o novém 
oboru náboženské pedagogiky „teologie dětí“ s ohledem na otázku, co z jeho prvků můžeme 
uplatnit ve svém přístupu k dětem. Součástí workshopu byla také reflexe, co a jak v našem 
sboru děláme, co se nám osvědčilo a především, jaké metody můžeme nově zařadit do naší 
výuky, aby se děti cítily spokojeně, rychleji si rozvíjely kompetence náboženské výchovy a 
rostly duchovně. 

Děkujeme všem, kteří přišli a přejeme si, aby to učitele i učitelky inspirovalo a povzbudilo 
v jejich službě dětem.
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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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SBOR SMÍCHOV ZVE NA KURZ "HUBNEME ZDRAVĚ"

 Zhubněme do plavek! Jaro klepe na dveře, vše začíná růst. Kdo byste se chtěl přihlásit do 
nového běhu kurzu Hubneme zdravě, neváhejte se ozvat. Kurz začne v dubnu v menší 
skupince. Všichni, kdo se přihlásili před vámi, výrazně hubnou. Je to v průměru více než 5 
procent za měsíc. Představte si, kolik to dělá ve vašem případě. Ti, co nebyli nemocí a 
dodržovali plán, zhubli okolo 8 kg za měsíc!

  Hubneme zdravě je velmi progresivní kurz hubnutí, který vychází z toho, co je dokázáno 
jako nejzdravější. Shodou okolností se podobná tomu, do naše církev hlásá jako zdravotní 
reformu. Z toho také vyplývá, že kurz nemá nežádoucí účinky, jedná se skutečně o intervenci 
zdravým životním stylem. Účastníci kurzu zmiňují i vedlejší účinky jako zlepšení cukrovky, lepší 
spánek, více času a energie na to, co děláme. Kurz má jednu zvláštnost - nejedná se o 
hladovění. Nehladovíme, přesto hubneme! Někteří dokonce říkají, že to všechno nemohou 
sníst :)

Ozvěte se, předáme vám podrobnější informace, vše je diskrétní, osobní.

Luděk Bouška 

Tel.: 777243007

e-mail: ludek@bouska.info
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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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4.4. Klemperová Věra
5.4. Chytrý Tomáš
6.4. Drábová Štěpánka

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 – EFEZSKÝM 4,32

Buďte k sobě navzájem laskaví, milosrdní, odpouštějte si navzájem, jako i Bůh v Kristu 
odpustil vám.

Český ekumenický překlad

And be ye kind one to another, tenderhearted, forgiving one another, even as God for 
Christ's sake hath forgiven you.

King James Verision

mailto:vinohradsky.zpravodaj@email.cz

