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9:30 – 10:20 Sobotní škola uvádí Edvard Miškej

Společná píseň č. 285 a modlitba

Sobotní škola ve třídách

Sbírka na misijní projekty církve

Společná píseň č. 231 a modlitba

10:30 – 10:45 Přestávka

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

Varhanní preludium: Pavla Kloudová

Společná píseň č.: 279

Sborová oznámení

Příběh pro děti: Soňa Sílová

Introit: Ž 118,24

Společná píseň č.: 181

Přímluvná modlitba: Josef Fuksa

1. čtení z Bible: Eva Špinarová – Ř 8,35-39

Společná píseň č.: 152

2. čtení z Bible: Jonáš Bujok – Jk 2,12.13

Modlitba ke kázání: Ester Miškejová

Kázání: Soňa Sílová – „Vítězství poražených“

Společná píseň č.: 330

Modlitba: Soňa Sílová

Sbírka pro potřeby sboru

Poslání: Jr 29,7; Ř 12,18

Společná píseň č.: 280

Varhanní postludium

14:15 Odpol. bohoslužba 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 sestra Soňa Sílová. 
Odpoledne promluví sestra Drahomíra Roubíčková.

● Příští sobotu bude kázat bratr Marek Škrla.

● Náš kazatel Michal Balcar prosí všechny, kdo vlastní fotografie týkající se 
minulosti sboru na Londýnské, zda by je byli ochotni poskytnout pro 
přípravu 120. výročí. Ozvěte se přímo Michalovi. Děkujeme za vaši 
pomoc.

● 22.10. se uskuteční studijní setkání KD v Basementu na téma: "Politické 
procesy menších církví v 50. letech." Jste všichni velmi srdečně zváni.

● Tento týden prosme ve svých modlitbách za odpuštění, když podléháme 
pokušení hledat smysl svých životů v postavení a hledání svého prospěchu. 
Ať nám Bůh dává otevřené oči i k těm, kteří jsou opomíjeni a potřebují 
naši lásku – v našich rodinách, ve sboru, v církvi i ve společnosti. 
Modleme se v duchu Mt 25,40.

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:

6.030 Kč Sbírka 13. soboty
10.292 Kč* Sbírka a dary pro potřeby našeho sboru

*tj. 79% týdenní částky potřebné na nejnutnější výdaje provozu sboru 

https://zoom.us/j/4461978374
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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: http://www.adrabeh.cz

nebo u Kristýny Staňkové. 

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

POZVÁNKA NA ADRABĚH
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STŘÍPKY Z MINULÉ SOBOTY

POZDRAVY BR. KUBÍKA
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4.10. Balcarová Martina
6.10. Trejbalová Božena
7.10. Stromšíková Gabriela

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 – JEREMJÁŠ 29,7

Usilujte o pokoj toho města, do něhož jsem vás přestěhoval, modlete se za ně k 
Hospodinu, neboť v jeho pokoji i vy budete mít pokoj.

Český ekumenický překlad

And seek the peace of the city whither I have caused you to be carried away captives, 
and pray unto the LORD for it: for in the peace thereof shall ye have peace.

King James Verision

ŘÍMANŮM 12,18
Je-li možno, pokud to záleží na vás, žijte se všemi v pokoji.

Český ekumenický překlad

If it be possible, as much as lieth in you, live peaceably with all men.

King James Verision

mailto:vinohradsky.zpravodaj@email.cz

