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

Společná píseň č. 49 a modlitba

Sobotní škola ve třídách

Sbírka na misijní projekty církve

Společná píseň č. 37 a modlitba

10:30 – 10:45 Přestávka

10:45 – 12:00 Bohoslužba s kázáním uvádí Josef Fuksa

Varhanní preludium: Eva Špinarová

Společná píseň č.: 279

Sborová oznámení

Příběh pro děti: Marek Škrla

Introit: Ž 47,2-3

Společná píseň č.: 13

Přímluvná modlitba: Marcela Nováková

1. čtení z Bible: Veronika Bijoková – Ž 92,1-9

Píseň pěveckého sboru: Anton Bruckner – Toto místo

2. čtení z Bible: Leona Ramos – L 23,50-56

Modlitba ke kázání: Vladimír Klouda

Kázání: Marek Škrla – "Když život ztratí smysl"

Společná píseň č.: 237

Modlitba: Marek Škrla

Sbírka pro potřeby sboru

Poslání: Iz 26,4

Společná píseň č.: 280

Varhanní postludium

14:15 Odpol. shromáždění s kázáním: Dalibor Koutný

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 Marek Škrla, Michal 
Balcar je nemocný. Odpoledne promluví Dalibor Koutný.

● Příští sobotu bude kázat profesor Pavel Hošek.

● 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 jste zváni.

● Prosme tento týden za děti. Kéž jsou pod Boží ochranou a okoušejí jeho 
požehnání. Prosme i za nás dospělé, aby skrze nás naše děti poznávaly Boží 
lásku. Přimlouvejme se zvláště za ochranu dětí ohrožených válkou. 
Modleme se v duchu Iz 8,18.   

Minulou sobotu byly vybrány tyto dary:

0 Kč Sbírka pro misijní účely CASD

7.876 Kč* Sbírka a dary pro potřeby našeho sboru

*tj. 61% 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

Milí podporovatelé a příznivci klidu, míru a pomoci druhým lidem,  

uplynul další náročný měsíc, kdy jsme začali pomáhat lidem na Ukrajině a příchozím z  ní. 
Podobně jako proudí míza v  jarních stromech, naše pomoc neustává a snaží se dosáhnout co 
nejdále, k  těm nejkřehčím.

Na Ukrajině pokračujeme s  vypravováním kamionů a dovozem humanitární pomoci –
prostřednictvím našeho statečného partnera ADRA Ukrajina se nám jako jedněm z prvních 
podařilo dostat do zdevastovaných oblastí, kde lidé velmi strádají. Za každou distribuovanou 
ADRA krabici, která představuje zásobu jídla na 2–4 týdny (podle počtu osob v  domácnosti), 
jsou lidé neskonale vděční. Krabice připravuje ADRA Slovensko, my dodáváme potraviny a 
drogerii.

Auta, kterými vozíme potraviny k  trpícím lidem, využíváme při cestě zpět na naši 
základnu na Ukrajině rovněž pro evakuaci těch nejpotřebnějších – především starých a často 
imobilních lidí, kteří se nejsou schopni o sebe postarat. K  dnešnímu dni jsme evakuovali do 
bezpečnějších míst více než 900  osob.
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Církev adventistů  
sedmého dne 
Česko-Slovenská unie 

Londýnská 623/30, 120 00 Praha 2, Česká Republika  
Tel.: +420 241 471 939 | e-mail: unie@casd.cz | www.casd.cz 
IČO: 00445193 | Číslo účtu: 1164841011/0100 | Datová schránka: i4r99ut  

 
 
 

Praha 14. 4. 2022 
 
Milí sourozenci v Kristu, 
 
navzdory tomu, že aktuální situace ve světě i v naší společnosti momentálně zastiňuje 
téměř všechna ostatní témata, rádi bychom vám připomněli i v letošním roce, že mezi 
námi a kolem nás žijí lidé, kteří se s určitým znevýhodněním mezi ostatními musí 
vyrovnávat prakticky neustále a v jakékoliv době a situaci – ať už z důvodu fyzického, 
psychického, smyslového či jiné omezení, anebo jakékoliv jiné odlišnosti, která člověka 
v běžném společenském prostředí hendikepuje. 
 
Den adventistické služby lidem se speciálními potřebami připadá v naší celosvětové 
církvi tentokrát na sobotu 23. dubna a jakkoliv bude možná z různých důvodů mnohými 
přehlédnut nebo opomenut, třeba alespoň někdo z vás přijme pozvání k setkání 
a seznámení s touto službou. Věříme totiž, jak stojí v klíčovém verši vybraném letos jako 
motto tradiční speciální soboty, že i to „nemožné u lidí je u Boha možné“ (Lk 18,27). 
Zveme proto všechny zájemce k návštěvě webových stránek bezbarier.casd.cz, kde 
kromě informací o adventistické službě lidem se speciálními potřebami v naší unii 
najdete včas také pozvánku na odpolední online setkání plánované právě na sobotu 23. 4. 
2022 (odkaz pro připojení bude s podrobnými informacemi v předstihu dostupný 
v pozvánce na webu naší služby). Doporučujeme také videopořady věnované různým 
tématům služby lidem se speciálními potřebami dostupné stále na youtube kanálu 
internetové televize Hope TV. A pokud by se někdo z vás třeba nakonec rozhodl věnovat 
i část svého času a své obdarování spolupráci právě v této oblasti, budete v naší službě 
vítáni. 
 
 
Josef Slowík, koordinátor Adventistické služby lidem se speciálními potřebami v ČSU 
Jitka Morávková, koordinátorka Adventistické služby neslyšícím v ČSU 
Peter Čík, tajemník ČSU 
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DNES NA SMÍCHOVĚ
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24.4. Bohuslavová Jana
24.4. Brandejsová Jaroslava
24.4. Zelenohorská Lenka
25.4. Šachová Jiřina
25.4. Špinar Miroslav

27.4. Tolarová Jaroslava
29.4. Jiránková Emanuela 
30.4. Kraják Pavel
30.4. Miškejová Petra

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 – IZAJÁŠ 26,4 

Doufejte v Hospodina věčně, neboť Hospodin, jen Hospodin je skála věků.
Český ekumenický překlad

Trust ye in the LORD for ever: for in the LORD JEHOVAH is everlasting strength.
King James Verision

mailto:vinohradsky.zpravodaj@email.cz

