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

Společná píseň č. 31 a modlitba

Sobotní škola ve třídách

Sbírka na misijní projekty církve

Společná píseň č. 50 a modlitba

10:30 – 10:45 Přestávka

10:45 – 12:00 Bohoslužba s kázáním uvádí Jarmila Králová

Varhanní preludium: Pavla Kloudová

Společná píseň č.: 279

Sborová oznámení

Příběh pro děti: Pavel Hošek

Introit: Ž 26,8

Společná píseň č.: 39

Přímluvná modlitba: Silvie Chytrá Dratvová

1. čtení z Bible: Jana Špinarová – Gen 15,1-6

Píseň pěveckého sboru: K. Heizmann: Dík za Golgotu

2. čtení z Bible: Lenka Šlachtová – Řím 4,16-18

Modlitba ke kázání: Jiří Šubrt

Kázání: Pavel Hošek: „Co přinese budoucnost?“

Společná píseň č.: 64

Modlitba: Pavel Hošek

Sbírka pro potřeby sboru

Poslání: Řím 12,10-12

Společná píseň č.: 280

Varhanní postludium

14:15 Odpol. shromáždění s kázáním: Jaroslav Šotola

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 profesor Pavel Hošek. 
Odpoledne promluví Jaroslav Šotola.

● Příští sobotu bude kázat náš kazatel Martin Pavlík.

● I toto pondělí se v Basementu uskuteční setkání ke studiu Markova 
evangelia s našimi kazateli, a v pátek společná modlitební chvíle. K oběma 
akcím jste srdečně zváni.

● Odložený výbor sboru se nakonec sejde v úterý 3.5. od 18:00.

● Všechny mládežníky bychom rádi upozornili na nové webové stránky 
oddělení mládeže, na kterých můžou najít aktuální kalendář všech akcí a 
také místa setkání mládežnických skupin – www.ceskamladez.cz 

● Ve svých modlitbách prosme Boha za všechny ztrápené, ustarané a 
neklidné. Kéž obdrží pokoj od našeho Boha. Přimlouvejme se za nemocné 
mezi námi. Prosme o požehnání pro všechny rodiny a zvláště za žáky a 
studenty, kteří v těchto dnech skládali přijímací zkoušky, nebo je čeká 
maturita. Modleme se v duchu Ž 67,2.

Minulou sobotu byly vybrány tyto dary:

2130 Kč Sbírka pro misijní účely CASD

10 450 Kč* Sbírka a dary pro potřeby našeho sboru

*tj. 80% 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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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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Milí senioři,
s Archou pomoci pro Vás i na letošní rok připravujeme 
dva výlety, na které bychom Vás rádi pozvali. Těšíme se, 
že společně navštívíme zajímavá místa a budeme moci 
prožít příjemné chvíle ve vzájemném společenství. 

První výlet se uskuteční  26. června 2022 do skanzenu  Polabského národopisného muzea
v Přerově nad Labem. Zde se nachází soubor 40 staveb i s dobovým vybavením ilustrujícím
život na polabské vesnici – od chalup, přes stodoly a další drobnou lidovou architekturu

        
Na podzim chceme navštívit  modlitebnu v Plni, která sídlí  v KVK centru postaveném v r.
2010.  Centrum v sobě spojuje  prostory  k sobotní  bohoslužbě  i  k  různým aktivitám přes
týden. Společně si prohlédneme prostory centra,  dozvíme se, čím žijí  adventisté v Plzni  a
strávíme s nimi čas při příjemném posezení.  Do Plzně plánujeme výlet na 11. září 2022. 

V průběhu května a léta přineseme pozvánky na oba výlety, kde se dozvíte více informací. Už
nyní se ale na ně můžete těšit. Výlety jsou přizpůsobené tak, aby se mohli zúčastnit i hůře
mobilní senioři pohybující se s chodítkem, nebo třeba na mechanickém vozíku.

Za projekt Archa pomoci Komunitního centra Petrklíč

Jana Perdomo
www.archapomoci.cz

VÝLETY PRO SENIORY
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ADRA V ČESKU SLAVÍ 30. NAROZENINY – 
POZVÁNKA NA SLAVNOSTNÍ BOHOSLUŽBU A VÝSTAVU

Milí přátelé,

rádi bychom Vás pozvali na dvě aktuální události pořádané organizací Adra. 

Modlitba pro Adru je pravidelnou událostí, ke které se sbory na celém světě připojují s 
cílem podpořit tuto mezinárodní církevní organizaci, a to jak modlitebně, tak i finanční 
sbírkou. Tento rok připadá na sobotu 14. 5. 2022.

Letos bude pro nás v České republice Modlitba pro Adru výjimečná – bude spojena s 
vděčností za 30 let od založení humanitární organizace ADRA v České republice.

Ve sboru Bethany v Praze bude probíhat v sobotu 14.5. od 10–13 hod. 
SLAVNOSTNÍ BOHOSLUŽBA s přímým přenosem, který zajišťuje Mediální centrum 
HopeTV. Na Youtube kanále HopeTV bude možno zhlédnout přenos i záznam. V první části 
bohoslužby přivítáme všechny ředitele ADRA od roku 1992 do roku 2022, hlavním hostem 
druhé části bohoslužby bude Michael Kruger, President ADRA International (viz program). 

Darovat bude možno: 

• hotově ve sbírce

• přímo přes QR kód

Děkujeme Vám za Vaši podporu. 

Dále bychom Vás rádi pozvali i k dalším aktivitám k  oslavám 30. výročí založení ADRA 
Česká republika. Součástí je putovní výstava fotografií, která započala tento týden na náměstí 
Brumlovka v  BB centru na Praze 4, kde bude k zhlédnutí do 22. 5. 2022 a poté navštíví řadu 
dalších měst v ČR.  
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Společenské centrum Bethany
Za Brumlovkou 1519/4, Praha - Michle

PRVNÍ ČÁST (10:00–11:00)

ADRA 30 let pomoci
hosté: 

ředitelé organizace ADRA

PŘESTÁVKA (11:00–11:30)

DRUHÁ ČÁST (11:30–13:00)

hosté: 

Michael Kruger, prezident ADRA International,

Mikuláš Pavlík, předseda Česko-Slovenské unie 
Církve adventistů sedmého dne 

a další

www.30let.ADRA.cz

Srdečně vás zveme na

Slavnostní bohoslužbu
k výročí 30 let ADRA Česká republika

14. 5. 2022

Dress code:
společenský oděv

Kdo umí povzbuzovat, ať povzbuzuje; 
kdo rozdává, ať je štědrý; 
kdo pečuje, ať je pilný; 
kdo pomáhá potřebným, ať to dělá s radostí. 

                      (Římanům 12:8)
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STŘÍPKY Z MINULÉ SOBOTY
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OMALOVÁNKA PRO DĚTI
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30.4. Kraják Pavel
30.4. Miškejová Petra
1.5. Gajdůšek Petr
4.5. Wilson Markéta

3.5. Žaludová Alena
6.5. Proroková Marie

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. Pro jednoduchost stačí použít tento QR kód 

Bl h
!

DNEŠNÍ POSLÁNÍ – ŘÍMANŮM 12,10-12 
Milujte se navzájem bratrskou láskou, v úctě dávejte přednost jeden druhému.

V horlivosti neochabujte, buďte vroucího ducha, služte Pánu.
Z naděje se radujte, v soužení buďte trpěliví, v modlitbách vytrvalí.

Český ekumenický překlad

Be kindly affectioned one to another with brotherly love; in honour preferring one 
another;

Not slothful in business; fervent in spirit; serving the Lord;
Rejoicing in hope; patient in tribulation; continuing instant in prayer;

King James Verision

mailto:vinohradsky.zpravodaj@email.cz

