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9:30 – 10:20 Sobotní škola uvádí Tomáš Chytrý

Společná píseň č. 31 a modlitba

Sobotní škola ve třídách

Sbírka na misijní projekty církve

Společná píseň č. 100 a modlitba

10:30 – 10:45 Přestávka

10:45 – 12:00 Bohoslužba s kázáním uvádí Eva Šubrtová

Varhanní preludium: Eva Špinarová

Společná píseň č.: 279

Sborová oznámení

Příběh pro děti: Martin Pavlík

Introit: Ž 33,20-22

Společná píseň č.: 153

Přímluvná modlitba: Jaroslav Dvořák

1. čtení z Bible: Renata Náhunková – Mt 14,25-31

Píseň pěveckého sboru: Petr Eben: Oči všech se upírají

2. čtení z Bible: Vlasta Jonczyová – Lk 5,1-6

Modlitba ke kázání: Slávek Linhart

Kázání: Martin Pavlík: „Sázka na nejistotu“

Společná píseň č.: 114

Modlitba: Martin Pavlík

Sbírka pro potřeby sboru

Poslání: Př 3,5

Společná píseň č.: 280

Varhanní postludium

14:15 Odpol. bohoslužba s kázáním: Jiřina Krejzová

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 Jiřina Krejzová.

● Příští sobotu bude kázat Jan Kreisl.

● Po letních prázdninách opět obnovujeme pravidelná modlitební ztišení přes 
Zoom. K prvnímu setkání zveme příští pátek 9.9. od 20:00.

● Z rozhodnutí výboru sdružení naší církve budou oba naši kazatelé, Michal 
i Martin, nově sloužit také ve sboru Praha Strašnice. Příští sobotu 
proběhne ve strašnickém sboru jejich instalace. 

● Letos bude náš sbor slavit 120. výročí svého založení. Slavnostní 
bohoslužba u této příležitosti proběhne 12.11. 2022. Prosíme, abyste s 
tímto důležitým datumem počítali ve svých plánech.

● Ve svých modlitbách prosme tento týden za všechny děti, kterým začal 
nový školní rok. Prosme také za jejich rodiče, a zvláště za moudrost a sílu 
pro všechny učitele. Myslíme také na děti a učitele ve třídách naší sobotní 
školky, ať se zde cítí dobře a vidí v tom smysl. Modleme se v duchu Jób 
22, 22.

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

Minulou sobotu byly vybrány tyto dary:

1.000 Kč Sbírka pro misijní účely CASD
4.860 Kč* Sbírka a dary pro potřeby našeho sboru

*tj. 37 % týdenní částky potřebné na nejnutnější výdaje provozu sboru 

https://zoom.us/j/4461978374
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Církev adventistů  
sedmého dne 
České sdružení 

Peroutkova 2482/57, 150 00 Praha 5, Česká republika  
Tel.: +420 739 345 659 | E-mail: kancelar@ceskesdruzeni.cz | www.ceskesdruzeni.cz  
IČ: 63831244  Číslo účtu: 2124349/0800 | Datová schránka: bceaq22  

 

 

Oběžník ke sbírce na stavební projekty sdružení, přečíst ve sborech 3. září 2022 před 
sobotní školou 

 

 

Praha, 31. srpna 2022 

 

Židům 10:35  Neztrácejte proto odvahu, neboť bude bohatě odměněna. 

  

Milé sestry, milí bratři, 

Jako adventisté žijeme v naději na druhý příchod Ježíše Krista. Stále však pobýváme na 

této zemi a to s sebou nese mnohé pozemské důsledky. Ekonomická situace se v letošním 

roce postupně zhoršuje. Samostatnou kapitolou jsou však ceny energií, které (zejména 

poslední dobou) tak trochu připomínají horskou dráhu. Ani experti nevědí, co nás 

v oblasti energii čeká za několik měsíců. 
 

Některé sbory (jakož i my na sdružení) již dostaly nové ceníky plynu a elektřiny. Nové ceny 

nám všem kladou otázku „Jak to máme zvládnout?“. Hledejme cesty k úsporám, ptejme se 

každý sám sebe, jak moc jsem ochoten svůj sbor v otázce nákladů na energie podpořit. 

Možná vám to v této chvíli může připadat neřešitelné, přesto věřím, že i v této otázce 

máme prosit našeho Boha o pomoc a moudrost. Máme udělat, co je nám možné, a 

zároveň doufat a věřit, že nás i touto zkouškou provede.  
 

V sobotu 3. září máte možnost podpořit svými dobrovolnými dary váš místní sbor. 

Všechny vybrané prostředky z této sbírky zůstanou vašemu sboru pro účely úhrady 

nákladů na energie spotřebované pro vaše bohoslužby a další sborová setkávání. 
 

Děkujeme za vaši štědrost a ochotu spolupodílet se na Božím díle ve vašem městě, ve 

vašem sboru i v jeho okolí. Modlíme se za to, abyste i tuto zimu zvládli (jak jako sbor tak i 

jako jednotlivci), a aby nám drahé energie nezabránily mít ve sborech vřelou atmosféru a 

hřejivé vztahy. 

 

                       

Vít Vurst   David Čančík                        Jiří Komárek                                                       

předseda ČS    tajemník ČS                        hospodář ČS 

 

 

Informace pro pokladníky: výtěžek této sbírky zaúčtujte jako dary přijaté pro váš 

sbor a neodesílejte je na sdružení! 
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Komunitní centrum Petrklíč v rámci projektu
Archa pomoci Vás zve na

Výlet do Plzně
– za další z moderních modliteben 
i seznámení se západočeskou metropolí

Přidejte se na cestu do Plzně, kde navštívíme 
moderní budovu modlitebny CASD a pozná-
me i krásná místa v Plzni. Modlitebna umístě-
ná v srdci jednoho z plzeňských sídlišť slouží k 
bohoslužbám a zároveň se v jejích prostorách 
konají různé volnočasové a kulturní akce. 
Budova je obklopena velkou zahradou. 
Po prohlídce modlitebny známé jako KVK 
centrum nás čeká společné posezení a oběd 
se seniory, kteří navštěvují místní modlitebnu 
a na závěr si prohlédneme krásy města Plzeň 
při společné projížďce.

Akce je určena pro seniory 
a osoby se zdravotním postižením.

TERMÍN

11. září 2022
SRAZ
V 9:00 hod. u modlitebny sboru CASD Praha-
-Smíchov - Peroutkova 57, Praha 5. 
Odjezd v 9.15 hod.

CENA
Účastnický poplatek 100,- Kč
(příspěvek na dopravu na výlet).

PŘIHLAŠOVÁNÍ
V případě zájmu se můžete hlásit 
u koordinátorky Jany Perdomo na e-mailu:
archapomoci@petrklice.cz
nebo na telefonu: 737 385 530.

www.archapomoci.cz         @archapomoci.cz www.petrklice.cz         @petrklice.cz
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POZVÁNKA 

Cyklojízda Králů 11.9.2022 

   

 

Přátelé a kamarádi,  

přijďte si zavzpomínat na naše kamarády, nadšené cyklisty Mirka a Jardu Krále, kteří 

nedokončili svoji jízdu na téhle zemi s námi, ale výrazně nás předjeli. Protáhneme si 

nožky v oblasti, kterou měl Mirek velice rád, tj. oblast lesů mezi Mníškem pod Brdy 

a Dobříší.  

Pokud by někdo nechtěl jet na kole, jsou zde možnosti krásných pěších tůr zejména 

v okolí barokního areálu Skalka. 

 

Start a cíl: 11. září z Mníšku pod Brdy v 10:00 hod z parkoviště u zámku. 

 

Trasa povede přes krásnou obec Kytín, přes Knížecí studánky, kolem obory na okraj 

Dobříše, kde se občerstvíme v místní zahradní restauraci Krmelec. Dále budeme 

pokračovat v objíždění obory a pak je možnost několika variant podle volby. Vloni jsme 

jeli trasu cca 32 km a zvládli ji i děti. Cesty vedou převážně lesy, povrch je různorodý, 

od perfektního asfaltu po štěrk, takže je vhodné horské nebo trekové kolo, nikoliv 

silniční. Jsou zde kopce, takže chvíli si šlápneme a pak se zase svezeme. Na společný 

zážitek a vaši společnost se těší 

za Královský klan Jarmila 
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https://en.mapy.cz/s/lejonuvudo 
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3.9. Brandejs Václav
8.9. Kubíková Tamara

10.9. Hrůza Jaroslav

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 

Blahopřejeme!

DNEŠNÍ POSLÁNÍ – PŘ 3,5

Důvěřuj Hospodinu celým srdcem, na svoji rozumnost nespoléhej.

Český ekumenický překlad

Trust in the LORD with all thine heart; and lean not unto thine 
own understanding.

King James Verision

mailto:vinohradsky.zpravodaj@email.cz

