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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. 24 a modlitba

10:30 – 10:45 Přestávka

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

Varhanní preludium: Eva Šubrtová

Společná píseň č.: 279

Sborová oznámení

Příběh pro děti: David Čančík

Introit: Ž 103,21

Společná píseň č.: 146

Přímluvná modlitba: Josef Fuksa

1. čtení z Bible: Jana Linhartová – Žd 12,1-2a

Píseň pěveckého sboru: Joakim Arenius: Thy Will Be Done

2. čtení z Bible: Ota Jiránek – Gal 3,26-29

Modlitba ke kázání: Slávek Linhart

Kázání: David Čančík – „S pohledem upřeným na Ježíše“

Společná píseň č.: 226

Modlitba: David Čančík

Sbírka pro potřeby sboru

Poslání: Kol 2,6-7

Společná píseň č.: 280

Varhanní postludium

14:15 Odpol. shromáždění s kázáním: Drahomíra Roubíčková

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 bratr David Čančík. 
Odpoledne promluví sestra Drahomíra Roubíčková.

● Příští sobotu bude kázat náš kazatel Martin Pavlík.

● Toto pondělí se v Basementu výjimečně neuskuteční setkání ke studiu 
Markova evangelia, všichni kazatelé jsou na kazatelském setkání na Moravě. 
Pokračovat budeme zase příští pondělí 23. května. Společná modlitební 
chvíle proběhne v pátek klasicky od 20:00.

● Ve zpravodaji naleznete podrobný program sborového víkendu, který 
se uskuteční již zanedlouho 10.–12. června. Všem přihlášeným děkujeme 
a všechny váhající bychom rádi povzbudili, aby se přidali a prožili tento 
víkend s námi.

● Letos si humanitární organizace ADRA připomíná 30 let od začátku svého 
působení v České republice. Ve sboru Bethany dnes k této události probíhá 
slavnostní bohoslužba, bližší informace najdete ve zpravodaji.

● Přimlouvejme se i tento týden za všechny, na které dopadají důsledky 
války. Nezapomínejme v modlitbách na nemocné i zdravotníky, kteří 
pomáhají u nás i ve válečných oblastech. Přimlouvejme se za všechny rodiny 
a mladé lidi. Kéž nám Bůh ukáže, co máme ve svém životě změnit, 
abychom mu byli blíž. Modleme se v duchu Přísloví 21,2. 

Minulou sobotu byly vybrány tyto dary:

1.210 Kč Kč Sbírka pro misijní účely CASD

4.897 Kč Kč* Sbírka a dary pro potřeby našeho sboru

*tj. 38% 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


4

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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ADRA, o. p. s. 
Markova 600/6  
158 00 Praha 
IČ: 61388122, DIČ: CZ61388122 
Tel.: 734 795 306, E-mail: adra@adra.cz 
Web: www.adra.cz 

 

Milé sestry, milí bratři, příznivci Adry, 
 
druhá květnová sobota je již řadu let příležitostí připojit se k adventním sborům na 
celém světě s cílem podpořit mezinárodní humanitární organizaci ADRA svou 
modlitbou i finanční sbírkou v rámci MODLITBY PRO ADRU. 
 
Obzvláště modlitba je pro nás letos nesmírně důležitá – řada pracovníků i 
dobrovolníků se nachází zejména na Ukrajině opakovaně v životu nebezpečných 
situacích, a nejen tam. Také my, kteří pomoc potřebným zprostředkováváme, velmi 
přivítáme posilující modlitby v těchto časech.  
 
Ve sboru Bethany v Praze probíhá v sobotu dne 14.5. 2022 
Slavnostní bohoslužba k 30. výročí založení organizace ADRA Česká republika 
– záznam bohoslužby můžete zhlédnout na youtube HopeTV 
https://youtu.be/RjYR_tSqQhA 
 
Přímý přenos a záznam ze slavnostního odpoledne k 30. výročí ADRA ze čtvrtku 
12.5. 16-18 hod. můžete shlédnout zde: 
https://youtu.be/RVoQwNiepEs 
 
Slavnostní bohoslužba k 30. výročí založení organizace ADRA Česká republika 
– záznam bohoslužby můžete zhlédnout na youtube HopeTV 
 
Součástí Modlitby pro Adru je také sbírka. Možnost darovat: 
 

• hotově během sborové sbírky  

• převodem na účet  

ČS 2124349/0800 v.s. 22 

MSS 1644247329/0800 v.s. 22 

• přes QR kód ČS (s v.s. 22) a QR kód MSS (v.s. 22) 

 
Děkujeme vám za dlouhodobou podporu Adry a také za šíření myšlenky 
soucitné nezištné pomoci druhým lidem. 
 
Kdo umí povzbuzovat, ať povzbuzuje; 
kdo rozdává, ať je štědrý; 
kdo pečuje, ať je pilný; 
kdo pomáhá potřebným, 
ať to dělá s radostí. 
(Řím 12:8) 
 
Martina Špinková 

Koordinátorka PR a fundraisingu 
ADRA o.p.s., Markova 600/6, 158 00 Praha, Czech Republic  
martina.spinkova@adra.cz |+420 773 652 152 |www.adra.cz 
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SBOROVÝ VÍKEND

Milí vinohradští,

velmi se těšíme na to, že společně prožijeme víkend (10.-12. 6.) na Vysočině ve 
středisku Immanuel, které dobře známe z minulých sborových víkendů. Jsme rádi, že se 
přihlašujete a po dvou odložených ročnících se opět vracíme ke skvělé tradici našeho sboru.

Tématem celého víkendu bude jídlo – jen málo věcí z křesťanské i židovské tradice je totiž 
tak důležitých a zároveň tolik přehlížených, jako téma společného stolování. A o jídle 
samozřejmě nebudeme jen mluvit. Součástí víkendu bude také program pro děti, budeme 
proto rádi, když je vezmete s sebou.

Pokud byste měli jakýkoli dotaz, klidně se nám ozvěte.

Vaši kazatelé 

Michal Balcar

Martin Pavlík
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Program sborového víkendu 2022

Pátek 10.6.

16:00-18:00 příjezd a ubytování

18:00-19:00 večeře

19:00-19:30 společné zahájení soboty pro děti

20:00-21:30 společné zahájení soboty pro dospělé a úvod do tématu víkendu

Sobota 11.6.

7:30-9:00 snídaně

9:30-10:15 Večeře Páně pro děti (kaple)

10:45-11:45 Večeře Páně pro dospělé (kostel)

12:00-13:00 oběd

15:00-16:30 hra pro děti venku/studijní workshop pro dospělé

18:00-19:00 večeře

19:00-19:45 ukončení soboty pro děti

20:00-21:00 společenský večer s degustací a kvízem

Neděle 12.6.

7:30-9:00 snídaně

9:00 výlet do Muzea Nové Generace (Zámek Žďár n./S.)

12:00-13:00 oběd

14:00 odjezd
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Praha, 6. května 2022 
 

Milé sestry, milí bratři a přátelé, 

stejně jako v minulých letech vás i letos zveme na Biblický týden ČS, který, proběhne v termínu od 31. července  
do 7. srpna 2022 v KC Immanuel v Dlouhém u Ždírce nad Doubravou. Hlavním hostem a řečníkem bude LÁSZLÓ 
SZABÓ, vedoucí institutu Arthura Daniellse pro evangelizaci při Vysoké škole teologické v německém Friedensau. 
„Budu hovořit o tématech důležitých pro blaho naší duše, jako je moudrost, společenství, obnova, odpuštění, 
sounáležitost, víra...,“ říká Szabó. Budeme se učit praktickému prožívání evangelia a jak ho uplatňovat v různých 
situacích každodenního života. Kromě přednášek budeme pracovat i v malých skupinách.  

WELLNESS PRO TVOJI DUŠI 

Ježíš přišel, abychom měli život a měli ho v hojnosti. To odpovídá našim potřebám, protože všichni toužíme  
po smyslu života, sounáležitosti, naději a obecném blahu. Jak toho dosáhnout v realitě 21. století a jak můžeme 
tuto jedinečnou nabídku evangelia prezentovat lidem kolem nás?  

„Milovaný, modlím se, abys ve všem prospíval a byl zdráv, tak jako prospívá tvá duše.“ (3 Jan 2) 

Odpoledne bude možno prožít různě – při workshopech, sportovních aktivitách, dobrovolnické činnosti,  
či na výletě po okolí. V době dopoledních přednášek a večerního programu bude pro děti ve věku 3–15 let zajištěn 
program. Připravujeme širokou nabídku workshopů ve dvou kategoriích – přednášky s diskuzí a aktivity – budou 
v pondělí, úterý a ve čtvrtek. Ve stejných dnech v jiném čase bude nabídka různých sportovních činností.  
Opět také počítáme s nočními modlitebními řetězy a časem na modlitbu po obědě. 

Ceník ubytování i stravy najdete na stránkách konferenčního centra www.immanuel.cz (ceník léto 2022, 7+ dní). 

PŘIHLAŠOVÁNÍ: Pouze elektronickou cestou na www.biblickytyden.cz, bude spuštěno v pondělí 13. června  
v 16:00 hodin a ukončeno bude v pondělí 20. června. Aby bylo možné přihlášku odeslat, musí být u všech zájemců 
vyplněny následující údaje: jméno a příjmení, datum narození, adresa, číslo OP, požadované místo k ubytování  
a typ stravy – s masem nebo vegetariánská (vždy pouze na celý týden) v plné penzi nebo polopenzi nebo bez.  

Opět bude v přihlášce možnost zaškrtnout políčko „chci být dobrovolníkem“, a tím si buď vyzkoušet službu,  
kterou byste mohli v budoucnu realizovat ve svém městě, část svého času věnovat lidem kolem sebe, nebo prostě 
pomoci místnímu sboru být užitečným tam, kde působí.  

Prosíme, abyste se do vybraných pokojů a chatek hlásili v tom počtu, jaký je u nich uveden. V případě,  
že nevyužijete plnou kapacitu místnosti, mohou být neobsazená lůžka zaplněna dalšími zájemci. Nechcete-li 
poskytnout volné lůžko dalším zájemcům, rezervujte si prosím všechna lůžka v pokoji, cena se vám však navýší.  

Upozorňujeme, že srub č. 5 je vyhrazen pouze pro muže a chatka č. 6 pouze pro ženy. 

Po ukončení registrace zašleme na mail kontaktní osoby potvrzení s celkovou cenou, číslem účtu a přiděleným 
var. symbolem. V případě nemoci nebo jiného vážného důvodu Vám bude platba za pobyt vrácena. 

Děkujeme, že se budete spolu s námi modlit o moudrost a věříme, že nás Bůh povede nejen při plánování,  
ale i v každodenní realitě našeho života. 

Za České sdružení  

          

           Vít Vurst  
 
Kontakt/dotazy:  Ingrid Škábová, M: 734 521 610, E: ingrid@casd.cz. 

POZVÁNKA NA BIBLICKÝ TÝDEN
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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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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. 



16

18.5. Kubíková Lucie
18.5. Sokol Daniel
19.5. Pícha Ladislav ml.
21.5. Gabriš Jan

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 – KOLOSKÝM 2,6-7 

Žijte v Kristu Ježíši, když jste ho přijali jako Pána.
V něm zapusťte kořeny, na něm postavte základy, pevně se držte víry, jak jste v ní byli 

vyučeni, znovu a znovu vzdávejte díky.
Český ekumenický překlad

As ye have therefore received Christ Jesus the Lord, so walk ye in him:
Rooted and built up in him, and stablished in the faith, as ye have been taught, 

abounding therein with thanksgiving.
King James Verision

mailto:vinohradsky.zpravodaj@email.cz

