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

Společná píseň č. 7 a modlitba

Sobotní škola ve třídách

Sbírka na misijní projekty církve

Společná píseň č. 6 a modlitba

10:30 – 10:45 Přestávka

10:45 – 12:00 Bohoslužba s kázáním uvádí Silvie Chytrá Dratvová

Varhanní preludium: Lukáš Petřvalský

Společná píseň č.: 279

Sborová oznámení

Příběh pro děti: Martin Pavlík

Introit: Ž 84,5-6

Společná píseň č.: 218

Přímluvná modlitba: Kamil Staněk

1. čtení z Bible: Jana Špinarová – Ř 12,3-9

Píseň pěveckého sboru: Yves Castagnet – Viděl jsem zřídlo

2. čtení z Bible: René Hellebrand – Sk 2,37-47

Modlitba ke kázání: Marcela Fuková

Kázání: Martin Pavlík: „Tři znaky živé církve“

Společná píseň č.: 330

Modlitba: Martin Pavlík

Sbírka pro potřeby sboru

Poslání: 1. Pt 2,4-5 

Společná píseň č.: 280

Varhanní postludium

14:15 Odpol. bohoslužba s kázáním: Zdena Miškejová

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 náš kazatel Martin 
Pavlík. Odpoledne promluví sestra Zdena Miškejová.

● Příští sobotu bude kázat bratr Jiří Beneš.

● Toto pondělí se v Basementu opět uskuteční setkání ke studiu Markova 
evangelia s našimi kazateli a v pátek večer proběhne modlitební chvíle 
klasicky od 20:00.

● Blíží se společná akce našeho sboru, tedy sborový víkend, který se 
uskuteční v konferenčím centru Immanuel ve Ždírci, a to v termínu 
10.–12. června. Ve zpravodaji naleznete podrobný program celé akce, 
na kterou se velmi těšíme.

● Dnes od 18:00 se v našem kostele uskuteční křest jednoho z mládežníků 
pražského ukrajinského sboru. Rádi jsme jim poskytli naše prostory a 
přejeme jim požehnaný průběh večerního křtu. Radujeme se spolu s nimi 
z nového rozhodnutí pro Krista.

● Přimlouvejme se za politiky a politickou situaci v naší zemi a ve světě. 
Za víru a naději, že Hospodin má vše v rukou. Modleme se za naše 
vzájemné vztahy ve sboru i v rodinách. Ať si dokážeme odpouštět a Boží 
láska nás proměňuje k lepšímu. Přimlouvejme se v duchu 1. Tim 2,1-2. 

Minulou sobotu byly vybrány tyto dary:

1.843 Kč Sbírka pro misijní účely CASD

2.300 Kč* Sbírka a dary pro potřeby našeho sboru

*tj. 18% týdenní částky potřebné na nejnutnější výdaje provozu sboru

Výsledek sbírky na provoz organizace ADRA: 8.850 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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ADRA V ČESKU OSLAVILA 30. NAROZENINY

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

ve čtvrtek 12. května jsme ve Společenském centru Bethany Praha – Michle oslavili 30. 
výročí ADRA Česká republika a doprovodili ji bohoslužbou vděčnosti v sobotu 14. května.  

K účasti on-line jsme na našich stránkách a sítích zvali předem všechny naše dárce 
a  dárkyně, příznivce, dobrovolníky a  dobrovolnice – vás všechny, kdo nás podporujete 
a  vidíte v  naší práci smysl.

Společně se všemi přítomnými předchozími řediteli, současnými i  bývalými zaměstnanci, 
podporovateli z  církevních institucí, státních úřadů i dárci jsme si připomněli významné 
milníky třicetileté cesty, která měla a  má stále stejný cíl: pomáhat lidem v  nouzi doma i 
v  zahraničí.
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Řada vystupujících sdílela své osobní zkušenosti s  Adrou, které přesahují formální vztahy a 
posouvají spolupráci s  naší organizací na zcela jinou, hlubší úroveň.

Vážili jsme si osobní účasti prezidenta ADRA International Michaela Krugera. Pociťovali 
jsme vděčnost za zprávu, že celosvětová ADRA se během své pomoci v  roce 2021 dotkla 
odhadem 34 milionů životů potřebných lidí. Dojal nás také nelehký soukromý životní příběh 
Michaela Krugera, který zazněl během jeho sobotního vstupu.

Vše k oslavám, videa, informace k putovní výstavě k 30. výročí i historii organizace ADRA 
najdete souhrnně také na 30let.adra.cz

POKRAČUJÍCÍ POMOC NA UKRAJINĚ

Ačkoliv jsme s  konfliktem na Ukrajině konfrontováni již řadu měsíců a v  určitém smyslu 
jsme si již téměř na válku v  naší blízkosti „zvykli“ – rozhodně to pro nás v  Adře neznamená 
polevení v pomáhání potřebným lidem na Ukrajině.  

Sčítáme již více než 17  kamionů, 340  tun materiální pomoci a její dopravení více než 
23 000 mužům, ženám a dětem. Nevyčíslitelnou cenu má každý z  2 548 životů lidí, které se 
podařilo za velmi náročných podmínek evakuovat do bezpečnějších míst. 

V  Čechách a na Moravě, tam, kde máme dobrovolnická centra ADRA, pokračujeme 
v  konkrétní pomoci příchozím z  Ukrajiny, která se však za poslední tři měsíce proměnila: od 
první pomoci s  orientací v  cizí zemi, zajištění „střechy nad hlavou“, dokladů, jídla a 
hygienických potřeb na první dny pobytu, náhradního čistého oblečení, potřeb pro vlastní 
vaření, případně lékařské pomoci – se nyní naše dobrovolnická centra orientují na pomoc 
s  jazykovou integrací, organizováním doučování, volnočasových aktivit pro děti a také 
zprostředkováním psychosociální pomoci.
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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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ZÁPIS Z DODATEČNÉHO ZASEDÁNÍ VÝBORU SBORU 
10. KVĚTNA 2022 

1. Výbor sboru odsouhlasil možnost konání adventních 
koncertů Maranatha Gospel Choir v prostorách hlavního sálu 
(koncerty nebudou termínově kolidovat s akcemi sboru). 
Odsouhlasen byl také finanční příspěvek do rozpočtu MGC ve výši 
25 tis. Kč a dále ve výši 20 tis. Kč formou slevy na pronájem 
prostor během pořádání adventních koncertů.

2. Výbor sboru odsouhlasil návrh na změnu názvu 
odpoledního setkání na odpolední bohoslužbu.
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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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21.5. Gabriš Jan
22.5. Kacafírková Jitka
23.5. Halušková Iva

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 – 1. PETROVA 2,4-5 

Přicházejte tedy k němu, kameni živému, jenž od lidí byl zavržen, ale před Bohem je 
‚vyvolený a vzácný‘.

I vy buďte živými kameny, z nichž se staví duchovní dům, abyste byli svatým 
kněžstvem a přinášeli duchovní oběti, milé Bohu pro Ježíše Krista.

Český ekumenický překlad

To whom coming, as unto a living stone, disallowed indeed of men, but chosen of 
God, and precious,

Ye also, as lively stones, are built up a spiritual house, an holy priesthood, to offer up 
spiritual sacrifices, acceptable to God by Jesus Christ.

King James Verision

mailto:vinohradsky.zpravodaj@email.cz

