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9:30 – 12:00  Bohoslužba s Večeří Páně uvádí Jarmila Králová

Varhanní preludium: Pavla Kloudová

Společná píseň č.: 279

Sborová oznámení

Sbírka pro potřeby sboru

Introit: Ř 15,11

Společná píseň č.: 19

Přímluvná modlitba: Elen Kopecká

1. čtení z Bible: Dita Krajáková – Ř 10,12-13 (vsedě)

Společná píseň č.: 179

2. čtení z Bible: Jan Bárta – Lk 16,1-9 (vestoje)

Modlitba před kázáním: Vladimír Klouda

Kázání: Michal Balcar – „Jeden bohatý člověk“

Modlitba pokání: Michal Balcar

Umývání nohou

Čtení biblických veršů J 22

Společná píseň č.: 129

Čtení biblických veršů J

Společná píseň č.: 128

Obřad Večeře Páně

Společná píseň č.: 3

Áronské požehnání

Varhanní postludium

14:15 Odpol. bohoslužba s kázáním: Michal Balcar

PROSÍME VŠECHNY O VYPNUTÍ MOBILNÍCH TELEFONŮ BĚHEM BOHOSLUŽBY

Program sobotní bohoslužby
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● Dnes budeme slavit Večeři Páně. Bohoslužbu povede a kázáním poslouží 
náš kazatel Michal Balcar. Odpoledne promluví také Michal Balcar.

● Příští sobotu bude kázat v našem sboru bratr Robert Řehák.

● Dnes v 17:00 proběhne v naší modlitebně rozloučení se sestrou Maruškou 
Mrhalovou, maminkou Dity Krajákové.

● Připomínáme, že se každý pátek uskutečňují společná modlitební zahájení 
soboty a každé pondělí společné studium Bible. Obě aktivity se budou 
konat pouze do konce června a na prázdniny se přeruší.

● Příští sobotu bude uveřejněn rozpis bohoslužeb na následující čtvrtletí.

● Ve středu 21.9. se v 18:00 sejde ke svému jednání výbor sboru.

● Minulou neděli proběhl úspěšně další ročník cyklojízdy Králů. Díky všem 
účastníkům. Fotografie naleznete ve zpravodaji.

● Srdečně Vás zveme na první setkání "Atmosféra", které se bude konat v 
sobotu 24.9. od 9:30 v prostorách Basementu. Toto setkávání bude 
probíhat pravidelně každou poslední sobotu v měsíci paralelně k sobotním 
školám probíhajícím v hlavním sále. Nabídne kromě možnosti diskuse také 
více prostoru pro hudbu a ztišení. S jakýmikoliv dotazy se neváhejte 
obrátit na Kathrin Bujok.

● Tento týden se chceme modlit za nemocné. Prosme za ty, kdo trpí 
dlouhodobými bolestmi, aby jim Bůh dal úlevu a trpělivost. Přimluvejme 
se za bratra Vladimíra Kubíka, za Evu Pospíšilovou a další nemocné. 
Prosme v Duchu Ž 103,3.

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:

0 Kč Sbírka pro misijní účely CASD
17.700 Kč* Sbírka a dary pro potřeby našeho sboru

*tj. 136 % týdenní částky potřebné na nejnutnější výdaje provozu sboru 

https://zoom.us/j/4461978374
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VINA

Kázání ze soboty 10.9.2022 – br. Jan Kreisl

„Pane, nauč nás modlit se!“ A Ježíš odpovídá modlitbou Páně, ve které je pozoruhodná 
věta: „Bože, odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům“. A tato věta nás 
bude provázet celým kázáním. Ale abychom vstoupili osobně do tématu – musím Vám říct 
příběh, který způsobil, odstartoval nebo inspiroval dnešní úvahu.  Jsem rád, že dnes se nad 
tím příběhem dokážu pousmát… a to pousmání se pokusím Vám předat.

Říká se: „v  nouzi poznáš přítele“. A  já říkám: Chcete-li někoho poznat, stavte  s  ním 
dům, protože dřív nebo později, nějaká forma nouze přijde. Žena dostala od své babičky 
v dědičném řízení pozemek. S tchánem (pro naše děti – s dědou) jsme se shodli na tom, že 
ho zhodnotíme, že ho neponecháme loukou, zhodnotíme ho stavbou domu. On bude 
finanční stabilita a podpora, já budu mít na starost stavbu po stránce řemeslné a projektové. 
A  když jsme dostavovali dům, nouze se dostavila - začal být nedostatek lidí, sil, času, tak 
i  peněz. Mnozí z  těchto důvodů projekty tohoto typu přeruší, opustí a nedokončí. Lukáš 
14,28 Chce-li někdo z vás stavět věž, což si napřed nesedne a nespočítá náklad, má-li dost 
na dokončení stavby? Aby se neříkalo: To je ten člověk,‘ řeknou, ‚který začal stavět, ale 
nemohl dokončit.‘ Dostali jsme se do stavu, kdy jsme museli konstatovat, že práce které měli 
být delegovány, provedeny subdodávkami a nějakou najatou firmou, si musíme udělat sami, 
abychom se dobrali konce. Ale to znamená, že nedodržíme časy, které jsme si předsevzali. 
Když sami, svépomocí, tak zákonitě vše bude trvat déle. Museli jsme konstatovat, že stavba 
se prodlužuje odhadem o ½ roku ne-li o rok. Tento závěr, byl natolik bolestivý pro dědu, že 
se rozhodl jednat. Byl to moment, ve kterém jsme všichni byli vyčerpaný, zaneprázdněný, 
frustrovaný, vysílený a bolavý,…, a děda to ze sebe potřeboval dostat. A  tak jsem dostal 
dopis. Bylo to ve chvíli, kdy jsem klečel před nedodělaným domem a procházelo mi rukama 
35 tun kamene, ze kterého jsem stavěl plot a pojezdovou plochu. Chtělo se mi moc 
odpočívat, ale musel jsem do práce. Šlo to na sílu neboli na krev. Nikdo nechce, aby se stalo 
to: Lukáš 14, 30 To je ten člověk, který začal stavět, ale nemohl dokončit.‘ Potřeboval jsem 
pomoct, ale všichni byli zaneprázdněni. Potřeboval jsem porozumění, ale dostal jsem dopis ve 
kterém bylo velké neporozumění. Dopis dostala i  Lenka do kopie. Rozhodla se, že mi ho 
vytiskne. Když zadala tisk, objevilo se, že daný soubor obsahuje 19 stran k tisku. To ji značně 
zarazilo a tak si řekla, že mi vytiskne první 3 strany. Když jsme se sešli večer doma, Lenka se 
mě ptá, zda-li jsem četl dopis od dědy? Odpověď byla ne, vždyť jsem právě přišel ze stavby. 
Bylo mi naznačeno (kdo znáte Lenku – ona je velmi milá a diplomatická a já na ni vždycky 
dám), že bych to měl aspoň zkusit, a že tady mám ty tři strany z těch 19-ti… Začal jsem číst. 
To co jsem četl, se nečetlo dobře. Vůbec to nešlo. Četl jsem svůj život, který byl hodnocen 
jako jeden velký neúspěch, jeden průšvih za druhým, dokonce tam byly záležitosti, které jsme 
si již nepamatoval. Tak asi po stránce a půl jsem přestal číst. Ten dopis nešel číst. Ten dopis 
byl naprosté odmítnutí. Díky této rodinné krizi jsem obdržel dopis, ve které byl popsán můj 
život 20 let dozadu. A všechno co jsem proved, co jsem vytvořil, co jsem udělal, všechny 
projekty, studia byly vyhodnoceny (kvůli té hořkosti), jako neúspěšné, neefektivní a marnivé. 
Jinými slovy, cokoli jsem udělal bylo použito proti mně. Bylo překrouceno, přetaveno tak, 
aby to ranilo. Ten dopis byl úmyslné zraňování. Rozhodl jsem se, že ho nedočtu. Vyhodil 
jsem ho. Byl to moment, kdy jsem poprvé v životě nezamhouřil oka. Kdy jsem probděl celou 
noc, kdy jsem se utápěl v sebeobviňování a kdy nešlo zastavit destruktivní proud myšlenek. 
Utápěl v  pocitu bezcennosti, v  pocitu marnivosti a totálního selhání. (Nyní se dostáváme 
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k  tomu, proč Vám to vyprávím): Koupal jsem se ve vinách. Prožíval jsem si, co je to vina
a co způsobuje. Byl mi předložen spis STB, který měl 19 stran, a nemohl jsem se ubránit 
velkému ponížení a velké nadvlády obviňovatele. Byl jsem ovládatelný, zranitelný, 
vydíratelný, manipulovatelný, totálně slabý a vysílený, zdeptaný.

Obvinění je stav: vítěz – poražený.  Jeden je povýšen, druhý je ponížen. Obvinění je 
kostižer. Víte proč? Ať je to na základě pravdy nebo i nepravdy, ať to přichází oprávněně 
nebo neoprávněně - Začnete věřit, že jste špatní. I  když to není pravda, pochybnosti to 
přebijí, pochybnosti se dostaví. Opravdu jsem nezamhouřil oka.  Vina je odebrání síly. Vina 
je naprostá ztráta sebeúcty. Vina je nedůvěra. Vina je odmítnutí. Vina je pomalá smrt.

Uvědomil jsem si, že jsem byl odsouzen. Vina je provedení soudu ve váš neprospěch, 
odsouzení. Pozor! To nemusí přicházet jen z vnějšku. Můžeme si to dělat i sami (což se často 
stává, že se obviňujeme sami).

Vrátíme se k  našemu biblickému textu u  Luk 11,1 Jednou mu jeden z  učedníků řekl: 
Pane nauč nás modlit se, jako tomu učil své učedníky i Jan. Odpověděl jim: Když se modlíte, 
říkejte: Otče náš, jenž jsi v nebesích… a ke konci této modlitby Ježíš říká:  „A odpusť nám 
naše viny, jako i my odpouštíme těm, kdo se provinili proti nám.“ (Mat 6,9) Když učedníci 
žádají Ježíše, jak se modlit, jinými slovy – co máme podstatného každým dnem mít na mysli, 
je řeč o vině. „Bože, nauč nás říkat to, co je podstatné.“ A Ježíš hovoří o vině. Proč? Jak to? 
Copak nejsou lepší témata našich životů???... Než se zaobírat vinou?

Co je to vina? Je to odpovědnost člověka za ublížení například (trestný čin), (hřích) nebo 
jiné porušení práva. Může mu být přičtena zvenčí (policií, soudem), anebo si ji přičítá sám 
(zevnitř). Nebo: zodpovědnost za způsobenou škodu | pocit výčitek z  důvodu způsobené 
újmy | zavinění | Co dělá vina? Vina s námi dělá neskutečné kotrmelce. Vina nás provází od 
dětství do stáří. Vina je prostředek, který je často používán, také zneužíván (vědomě 
i nevědomě) a díky vině si zkracujeme své životy. Obviňujeme se dnem i nocí. Obviňujeme 
sami sebe, obviňujeme druhé. Vina dokáže rány prohlubovat, rány rozjitřovat. Vina je 
pojem, který je neskutečně rozšířený, živý a znovu a znovu připomínaný, vyvolávaný, 
oživovaný. Jsme jediný živočišný druh na této zemi, který se vinou zaobírá, který vinu řeší
a co hlavně, který ji má plnou hlavu!

Řekli jsme, že vina je soud.

A  Ježíš o  kapitolu dál (Mat 7,1) také říká „nesuďte“ a to dokonce v  iperativu 
(v rozkazovacím způsobu Jan 7,24) – což je málokdy dán takový důraz na text. A proč???  
Je známo z  biblické zprávy, jak ze starého, tak i  z  nového zákona – Bůh je soudce. 
A v modlitbě Páně jsme nabádáni ke slovům: „Odpusť nám, naše viny“. A pak o kousek dál: 
„Nesuďte!“… V  modlitbě jsme směřováni k  Bohu soudci a pak jsme nabádáni ať my 
nesoudíme. Z toho vyplívá jasný závěr: Soud v jakémkoliv smyslu je pouze a jen boží parketa. 
Soud náleží jenom Bohu. Jakýkoliv soud přenechme Bohu, jakýkoliv soud náleží jenom Bohu. 
Bůh je soudce ne člověk. Soud lidem nenáleží. Nesuďme sebe a tím pádem ani druhé.

I když to bolelo dnes mohu s radostí říci: Jsem velmi Bohu vděčný za dopis, který jsem 
sice nedočetl – ale díky kterému jsem si uvědomil co je vina, jak je vina v  mezilidských 
vztazích nesmyslná. Kdybych nedostal dopis, nikdy bych si neuvědomil úlohu viny.  „Pane 
nauč nás modlit se.“ On řekl, modlete se takto: „Bože odpusť nám naše viny, jako i  my 
odpouštíme našim viníkům“. Slyšíme to tam? Vnímáme to tam? Vnímáme tu informaci, 
která je více než nádherná? Ježíš v  modlitbě Páně mi říká: Jendo, Pavle, Evo, Tomáši, 
Jano,… říkej toto: Bože odpusť mi moje viny. Máš-li co do činění  s  vinou, pojď ke mně. 
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Mám-li co do činění s vinou, spoj se s Bohem, vyřiď si to s Bohem. Mám-li vinu, běž s tím 
k  Bohu. Nikam jinam! Mám-li vinu, tak říkej: „Bože odpusť mi.“ Máš-li vinu propoj 
se s Hospodinem. Propoj se s Duchem, propoj se s nitrem, propoj se se zdrojem, propoj se 
i  sám se sebou (Vaše tělo je chrám ducha. A  duch je Bůh). Propoj se se srdcem. Propoj 
se s neviditelnem. Propoj se s Bohem. (Mohlo by se v náznaku zdát, že je člověk tak trochu 
bůh, že jsme bozi! Jak by mohl být obraz autorem???) Jen tím říkám, naslouchejme Bohu ze 
všech možných úhlů pohledu, naslouchejme Bohu, který chce bydlet v každém z nás a který 
bydlí v každém z nás, protože jsme chrám Ducha a jsme stvořeni k jeho obrazu. Vina má své 
místo pouze a jen mezi člověkem a Bohem,  a proto Ježíš říká: Modlete se takto: „Odpusť 
nám naše viny“, jakmile jsme spojeni v  tomto volání, jakmile jsem schopen volat „Bože 
odpusť mi“, spouštíme spontaneitu, bezděčnost a přirozenost (automatismus – něco, co se 
děje bez myšlenek),  automaticky se dostávám do stavu „jako i  my odpouštíme našim 
viníkům“. Ježíš nás vede do spojeni  s  Otcem, spojeni  s  Hospodinem, vede nás do 
spojení  s  přítomností Boží, do spojení  s  přítomným okamžikem, do spojení  s  tím, který 
o  sobě říká: „Jsem který jsem.“ Ne který byl a nebo bude, ale ten který je. Jakmile jsem 
bytostně schopen říct „Bože odpusť mi“, propojuji se  s nebesy, se svým nitrem a spouštím 
automatismus, spontánnost a bezděčnost do mezilidských vztahů. Jakmile bytostně dokážu 
říci: „Bože odpusť mi“,  jsem nositelem pokoje, přirozenosti a míru. Naprosto spontánně se 
děje: „Jako i  my odpouštíme našim viníkům“ - Ten, kdo říká: „Bože odpusť mi“, tak 
automaticky ze srdce odpouští, automaticky vstupuje do laskavosti.

Když je člověk ve spojení  s  Hospodinem,  vina pozbývá smyslu, když jsme 
spojeni  s  Bohem, vina splnila svůj účel, když jsme spojeni  s  Bohem, vina již neexistuje, 
protože Vina udělala svou práci. Když jsme spojeni se zdrojem, vina se eliminuje, vina se 
maže. Smysl viny je propojení člověka  s  Bohem. „Odpusť nám naše viny, jako i  my 
odpouštíme našim viníkům.“ Smysl viny je propojit se s Bohem. Děkuji Bohu za dopis, který 
jsem nebyl schopen dočíst, ale díky kterému jsem porozuměl.

Indiáni to pravděpodobně už dávno pochopili. Protože v Indiánské kultuře - když někdo 
udělá chybu či se nějak proviní, není tolik důležité hledání viníka. Naše kultura je naopak plně 
zaujata (přímo posedlá) zjistit viníka a ukázat na viníka (kdo za to může). A když si ukážeme, 
jsme hotovi a případ je uzavřen. Indiánská kultura to má trochu jinak. Zájem není tolik 
zaměřen jenom na to kdo to způsobil (to je vedlejší). Zajímají se o to, jak se z té zkušenosti 
poučit. Co z  té zkušenosti získat. Indiáni neznají hledání viníka. Indiáni hledají ponaučení ze 
získané zkušenosti. Indiáni se chybami učí. Chybami druhých se učí. Indiáni přijímají cizí 
chybu jako svoji, aby ji neopakovali. My chyby opakujeme, protože se z nich nic neučíme – 
protože hledáme viníka a to je bláznivý a pošetilý. A už vůbec to nic neřeší!

Víte co se říká? Až člověk dozraje do fáze, kdy ho přestane zajímat, kdo je poražený
a kdo vítěz, začne být na zemi pokoj a mír. Je správné, když je někdo vítěz? Je správné, když 
je někdo poražený? Koho stvořil Bůh?  Člověka vítěze nebo poraženého? Vůbec takové 
kategorie neexistují. To jsme si vymysleli až mi lidé… Sami na sebe. Před Bohem nikdo není 
výš nebo níž. U Boha je v úctě každý, každá individualita.

„Odpusť nám, jako i my odpouštíme.“ Když jsme propojení vzhůru, tak jsme propojeni 
i  mezilidsky, tak funguje i  to vodorovné propojení, horizontální vazby jsou automaticky 
v pořádku. Když je v našem životě na denním pořádku „Bože odpusť nám“, „Bože odpusť 
mi“, tak z  toho přirozeně a automaticky vyplývá „jako i  my odpouštíme našim viníkům“. 
Vztahy jsou spontánně v pořádku asi jako – naše dýchání. Nádech, výdech. To je naprosto 
spontánní a automatické. Přirozené a autentické. (To neovládáme myslí… To by bylo 
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mrtvých, kdybychom to ovládali myslí). Co je výdech – výdech je odpuštění vzduchu 
z mého břicha a plic. Když ten vzduch odejde z našich útrob, tak je pryč. Je to vypuštěno, 
odpuštěno. To je vyřešeno. Ježíš nás vede k  trvalému řešení. Ježíš nás vede k automatismu 
jako je nádech a výdech. Vede nás ke každodennímu: „Bože odpusť nám, odpusť mi“. Vede 
nás k tomu, abychom se netrápili vinou, protože: Koloským 2, 13 Když jste ještě byli mrtvi 
ve svých vinách a duchovně neobřezáni, probudil nás k  životu spolu  s  ním a všechny viny 
nám odpustil. Každodenním „Bože odpusť nám“ nás vede k tomu, abychom soud nechávali 
na něm. Každodenním „Bože odpusť nám“ nás vede, abychom se učili jak ze svých, tak 
z  cizích chyb. (Protože hledání viníka není žádné řešení.) Na volání „Bože odpusť nám“ – 
všichni známe odpověď. V Bohu, v JK je vina vyřešena! V Bohu vina končí! Z toho vyplývá 
– když jsme ve spojení, vina neexistuje. A  jestli někdo s vinou zachází, jestli někdo s vinou 
pracuje, je to jeho volba, jeho rozhodnutí, jeho prokletí. Je to jen jeho věc. Jeho 
krátkozrakost a marnivost. Vina je tu proto, ne abychom ji házeli na sebe nebo na druhý, ne 
abychom s ní manipulovali, vina je tu proto, abychom se spojili se svým srdcem, s Bohem. 
Abych se já osobně spojil  s  Hospodinem. Aby ses ty spojil/a  s  Otcem,  s  láskou, sami se 
sebou (nezapomínejme – naše tělo je chrám ducha). Vina mezi lidi nepatří. Vina patří pouze 
a jen do vztahu člověka s Bohem. Když je člověk spojen s Bohem, tak vinu mezi lidi nešíří, 
vinu mezi lidi nenosí. Vina je mezi lidmi jen proto, že nejsme spojeni  s Bohem. Přítomnost 
viny mezi lidmi je důkaz toho, jak jsme vzdáleni od zdroje, od Boha, sami od sebe. Vina patří 
pouze a jen mezi člověka a Boha. Mezi lidmi nemá místa, nemá tam co dělat. Úloha viny je 
propojení člověka  s  Bohem, se svým nitrem, člověka  s  duchovnem. Úloha viny je 
propojení  s  neviditelnem. Jakmile dojde k  tomuto propojení, jakmile dojde k  navázání 
spojení s nebesy, se srdcem i sama se sebou (jsme chrám ducha, stvořeni k božímu obrazu), 
tak si uvědomíme, že už vina není potřeba.

Po tomto uvědomění jsem opět začal spát hlubokým spánkem a začal žít klidným 
životem. To přeji každému z nás.
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ZE ŽIVOTA SBORU

4. Cyklojízda Králů!

V neděli 11. září se uskutečnila 4. “Cyklojízda Králů”. Díky 
Božímu přiznání se i přes nepříznivou předpověď počasí sešlo 17 
účastníků a počasí nakonec bylo docela slušné.  Užili jsme si 
společenství, které spojuje společná víra, vzpomínky na Mirka a 
Járu a každý si podle nátury přišel na své. Dobrou náladu posílil i 
skvělý oběd v restauraci Krmelec. Prožili jsme spolu hezké chvíle 
a jsme vděčni našemu Pánu, že jsme se mohli zúčastnit. 
  
Těšíme se na příští ročník a zveme další nadšence.
                                                                      Jarmila 
Králová
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NOVINKY VE SBOROVÉM TRAKTÁTU

Kdo má zájem, může si objednat jitřenku a nástěnný kalendář na 
rok 2023.

Jitřenka je zpracovaná podle textů z evangelia Lukáš a nese název 
"Ze stínu smrti na cestu pokoje".
Autor: Vlastimil Fürst
Cena: 215 Kč

Nástěnný kalendář obsahuje motivační citáty na každý měsíc. 
Jeho cena je: 160 Kč

Uzávěrka objednávek: 24. září 2022
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Běžím proti
     samotě

28. září – 9. října

www.adrabeh.cz

Pozvěte své přátele, známé či 
osamělého souseda, sousedku 
a zapojte se během nebo 
procházkou do letošního 
ADRAběhu 2022 proti samotě. 

Naši dobrovolníci ADRA 
pomáhají tisícům potřebných 
mírnit jejich samotu, přinášejí 
lidem radost a chuť do života. 

Podpořte tuto myšlenku 
osobní účastí v ADRAběhu a 
registrujte se na
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Milí přátelé, 

blíží se další ročník tradiční charitativní akce ADRAběh, která se uskuteční v období mezi 
28. zářím a 9. říjnem 2022. V letošním roce budeme vybíhat na podporu dobrovolnictví 
v České republice, aby nikdo z potřebných nemusel být sám. Poběžíme společně proti 
samotě! 

Právě na činnost našich dobrovolnických center poputuje výtěžek letošního ADRAběhu 
proti samotě, aby tisíce našich dobrovolnic a dobrovolníků mohly přinášet radost a blízkost 
do života dětem v dětských domovech, dlouhodobě nemocným ve zdravotních zařízeních, a 
především starším lidem v jejich domácnostech a v domovech pro seniory. Právě seniorky a 
senioři se často se samotou potýkají dnes a denně.

ADRAběh je i v letošním roce určen nejen jednotlivcům, ale i skupinám a firmám. 
Protože akce proběhne virtuálně ve spolupráci s partnerem Rozběháme Česko, zapojit se 
mohou běžci a běžkyně doslova odkudkoli. Ale ani fanoušci kolektivních běhů nemusí zoufat. 
Chystáme zároveň i živé výběhy pod záštitou dobrovolnických center ADRA v několika 
městech v Čechách i na Moravě, mezi nimiž je i Praha! V Praze se společný výběh uskuteční 
29. září od 14:00 v Kunratickém lese. Kromě klasického společného výběhu bude možné se 
zapojit i chůzí – ve stejný čas a na stejném místě chystáme vycházku s klienty Domova 
seniorů Háje, pro které je procházka v přírodě bez pomoci dobrovolníků nerealizovatelným 
zážitkem. Pokud byste se chtěli stát průvodcem a doprovodem imobilního seniora na 
vycházkové trase, i takové „ADRAběžce“ srdečně vítáme. 

Rádi bychom vyzvali všechny účastníky a účastnice, aby ADRAběh využili i k setkání se 
svými rodiči, babičkami a dědečky, strýci a tetami, kamarády a známými, a šli si společně 
zasportovat. V ADRAběhu totiž odedávna platí, že více než rychlost a počet zdolaných 
kilometrů je důležitý počet lidí, kterým společně můžeme pomoci.

Více informací najdete zde: https://adra.cz/pridejte-se/pomahejte-pohybem/adra-beh/

nebo u Kristýny Staňkové. 

Zaregistrovat se na běh je možné zde: https://www.myteporazime.cz/registrace-zavod/
adrabeh-proti-samote-reg/
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Milí přátelé, 

přelom září a října tradičně patří ADRAběhu – ten letošní má motto: Běžíme proti 
samotě. Rádi bychom se do něj zapojili jako širší KD a strávili společný čas a zároveň 
podpořili dobrovolnictví, na jehož podporu poputuje výtěžek z charitativního běhu. 

Kromě „oficiálního“ výběhu s ADROU ve čtvrtek 29. 9. od 14:00 v Kunratickém lese 
se můžete přidat k nám na procházku/výlet/běh, který chceme podniknout ve středu 28.9. v 
okolí Radotína. Čeká nás zhruba 11 kilometrů krajinou na hranici mezi Prahou a Českým 
krasem a každý bude trasu moct zdolat podle svých možností – výletním tempem, či během 
(ti trénovanější z nás :-). Celkové převýšení je zhruba 330 m. Trasu si je možné dle potřeby 
zkrátit a na trase jsou také dva turistické přístřešky, kde společně můžeme zakousnout svačinu 
z domova :-). Pro registraci do ADRAběhu stačí vyplnit tento formulář (https://
www.myteporazime.cz/registrace-zavod/adrabeh-proti-samote-reg/), zvolit možnost účasti 
„Jen virtuálně“ (pokud neplánujete vyběhnout i na některém z dalších běhů v nabídce) a 
uhradit startovné, čímž zároveň přispějete do sbírky. 

A pak se sejdeme ve středu 28. 9. v 11:00 na Náměstí sv. Petra a Pavla v Radotíně. 
Vykročíme po nové naučné stezce (viz mapka) a postupně se občerstvíme u obou přístřešků. 
Na závěr od stanoviště č. 17 můžeme pokračovat do některého z radotínských podniků nebo 
na posezení ke Staňkům (v případě méně početné skupiny :-). Zváni jsou i Vaši přátelé a 
rodinní příslušníci – zkrátka všichni, kdo rádi stráví den společně při pohybu na čerstvém 
vzduchu, a ještě u toho podpoří dobrovolnická centra ADRY. 

Těšíme se na Vás!

V případě zájmu se hlaste Kathrin Bujok, pro podrobnější informace k trase se obraťte na 
Kristýnu Staňkovou. 



15



16

17.9. Kvintus Pavel
20.9. Oczková Gabriela
23.9. Fajmon Michal

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 – NUMERI 6,24-26

Hospodin tě požehná a ochrání tě,
Hospodin rozjasní nad tebou svou tvář a bude ti milostiv,
Hospodin obrátí k tobě svou tvář a obdaří tě pokojem.

Český ekumenický překlad

The LORD bless thee, and keep thee:
The LORD make his face shine upon thee, and be gracious unto thee:

The LORD lift up his countenance upon thee, and give thee peace.

King James Verision

mailto:vinohradsky.zpravodaj@email.cz

