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9:30 – 12:00 Bohoslužba s Večeří Páně uvádí Martin Pavlík

Varhanní preludium: Lukáš Petřvalský

Společná píseň č.: 279

Sborová oznámení

Sbírka pro potřeby sboru

Introit: 1. Pt 1,3

Společná píseň č.: 266

Přímluvná modlitba: Božena Trejbalová

1. čtení z Bible: Lidie Tyukosová – Ž 118,1-2.14-24 (vsedě)

Píseň pěveckého sboru: Lukáš Petřvalský – Communio

2. čtení z Bible: Antonín Šedivý – J 17,20-26 (vestoje)

Modlitba před kázáním: Eva Šubrtová

Kázání: Michal Balcar, Martin Pavík – "Velekněžská 
modlitba"

Modlitba pokání: Michal Balcar

Modlitba v tichosti

Umývání nohou

Čtení biblických veršů: Mk 14

Společná píseň č.: 186

Čtení biblických veršů: Mk 15

Hudební přednes: Lukáš Petřvalský – Meditatio

Obřad Večeře Páně

Společná píseň č.: 3

Áronské požehnání

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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● Dnes budeme slavit Večeři Páně. Bohoslužbu povede Michal Balcar 
a kázáním poslouží naši kazatelé Michal a Martin společně. Odpoledne 
promluví Veronika Miškejová.

● Příští sobotu bude kázat v našem sboru bratr Michal Balcar.

● Připomínáme, že se každý pátek uskutečňují společná modlitební zahájení 
soboty.

● V rámci pomoci uprchlíkům z Ukrajiny bude v učebně našeho sboru během 
pracovních dnů probíhat výuka ve třídě pro ukrajinské děti ve spolupráci 
se Základní školou Londýnská.

● V úterý 19.4. v 18:00 se setká výbor sboru.

● Stále je možné přihlašovat se na sborový víkend, který proběhne 

od 10. – 12.6.

● Příští sobotu po bohoslužbě se setkají rodiny z KD1 ke společnému obědu 
a poté vyrazí na procházku do některého z blízkých parků. Srdečně 
zveme!

● Tento týden se chceme modlit za radostné prožití velikonočních svátků pro 
všechny křesťany všech církví. Modleme se za jednotu církve v pravdě, jak 
nás k tomu vyzývá náš Pán. Prosme za ty, kdo letošní Velikonoce nemohou 
přijít do svých kostelů, aby věděli, že Bohem nejsou zapomenuti. Kristus 
vstal z mrtvých! Haleluja! Modleme se v duchu Kol 3,1-2.  

 

Minulou sobotu byly vybrány tyto dary:

605 Kč Sbírka pro misijní účely CASD

10.578 Kč* Sbírka a dary pro potřeby našeho sboru

*tj. 81% týdenní částky potřebné na nejnutnější výdaje provozu sboru 

Výsledek sbírky na Ukrajinu v rámci benefičního koncertu: 14.452 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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STÁLE AKTUÁLNÍ SBÍRKA PRO UKRAJINU

Milí bratři a sestry, 

jsme v  pravidelném propojení  s  pobočkou ADRA Ukrajina a  díky tomu lépe 
monitorujeme potřeby místních obyvatel. Postupně uveřejňujeme 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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AKTUALITY Z ADRY

Humanitární organizace ADRA se od prvního dne zapojuje do pomoci lidem zasaženým 
konfliktem na Ukrajině.  

Díky spolupráci s ADRA Ukrajina víme, že kamionová pomoc je správně distribuována 
potřebným. Již 12 kamionů potravin, zdrav. materiálu, hygieny pomáhá v náročných dnech 
lidem na Zakarpatí, kam se přesídlily tisíce lidí z různých koutů Ukrajiny do bezpečí. Potraviny 
rozváží následně ADRA Ukrajina do bombových oblastí do krytů potřebným. 

Finanční dary česká ADRA zaslala ukrajinské Adře, která zakoupila minibusy, které slouží 
k evakuaci osob z nebezpečných oblastí. Počet evakuováných se blíží ke 400. Finance nyní 
opravdu zachraňují životy. 

Finančně jsme také podpořili moldavské urpchlické tábory, aby zde byla zajištěna 
potravinová pomoc a přikrývky. 

V České republice jsme díky dobrovolnickým centrům pomocí v krajských centrech 
pomoci pro uprchlíky, pomáháme s integrací v oblasti vzdělávání, mimoškolních aktivit. 
Na několika místech se podílíme na organizaci dětských skupin a konverzačních kurzů. 

„Denně se setkávám s lidmi na Ukrajině, kteří kvůli válce zažili bolest a ztrátu. A je to díky vám, 
že tito lidé znovu získávají naději. Prosím, vydržte a podporujte je i nadále. Díky štědrosti dárců 
z České republiky a prostřednictvím našeho partnera ADRA ČR můžeme pravidelně zásobovat 
obyvatelstvo v oblastech konfliktu potravinovou pomocí a evakuovat lidi do bezpečí. Je to náš 
společný boj a před námi je toho ještě hodně. Nenechte se unavit, pokračujte prosím ve vaší 
pomoci a umožněte nám být zde až do konce.“

Toto nám napsal náš kolega Daniel Presecan, koordinátor humanitární pomoci, který 
v těchto dnech pomáhá přímo na Ukrajině. My se k jeho poděkování a prosbě přidáváme. 

Velikonoce jsou svátky radosti, víry a naděje. 

A právě v těchto těžkých dobách je naděje potřeba více než kdy jindy.
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VELIKONOČNÍ MAZANCE PRO NAŠE SENIORY
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OHLÉDNUTÍ ZA VELIKONOČNÍM WORKSHOPEM
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ZA TÝDEN NA SMÍCHOVĚ
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17.4. Martásek Samuel
19.4. Kderová Markéta
21.4. Skrla Petr
21.4. Tyukosová Ludmila

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 – NUMERI 6,24-26 

Hospodin tě požehná a ochrání tě,
Hospodin rozjasní nad tebou svou tvář a bude ti milostiv,
Hospodin obrátí k tobě svou tvář a obdaří tě pokojem.

Český ekumenický překlad

The LORD bless thee, and keep thee:
The LORD make his face shine upon thee, and be gracious unto thee:

The LORD lift up his countenance upon thee, and give thee peace.
King James Verision

mailto:vinohradsky.zpravodaj@email.cz

