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

Společná píseň č. 298 a modlitba

Sobotní škola ve třídách

Sbírka na misijní projekty církve

Společná píseň č. 173 a modlitba

10:30 – 10:45 Přestávka

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

Varhanní preludium: Lukáš Petřvalský

Společná píseň č.: 279

Sborová oznámení

Příběh pro děti: Michal Balcar

Introit: Ž 95,1-2

Společná píseň č.: 218

Přímluvná modlitba: Josef Horník

1. čtení z Bible: Marcela Fuková – Mk 1,4-5.14-15

Responzoriální píseň: Lukáš Petřvalský

2. čtení z Bible: Jan Bárta – Ž 32,1-11

Modlitba ke kázání: Marta Píchová

Kázání: Michal Balcar – „Zpět k základům“

Společná píseň č.: 77

Modlitba: Michal Balcar

Sbírka pro potřeby sboru

Poslání: Sk 3,19

Společná píseň č.: 280

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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● Vítejte při dnešní bohoslužbě v kostele Církve adventistů sedmého dne 
v Londýnské ulici. Kázáním dnes dopoledne i odpoledne poslouží Michal 
Balcar.

● Příští sobotu bude kázat Marek Jonczy.

● Dnes po bohoslužbě vás zveme na společné setkání u čaje a něčeho 
dobrého. Tuto milou chvíli organizuje KD1 a Kathrin Bujok. 

● Příští sobotu začne modlitební týden. Budeme se k modlitbám setkávat 
každý den od 19:00 online na tradiční odkazu přes platformu Zoom.  
Jednou se také sejdeme osobně na Londýnské, a sice ve středu 9.11. 
také v 19:00.

● Připomínáme, že již za dva týdny se uskuteční slavnostní bohoslužba 120. 
výročí vzniku našeho sboru. Na začátku týdne budou k dispozici pozvánky, 
které můžete použít pro zvaní na tuto slavnostní pobožnost.

● Modleme se tento týden za to, aby nám Hospodin ukazoval naše chyby 
a dal nám sílu je pojmenovat a činit pokání. Kéž jsme společenstvím, které 
díky Boží moudrosti dokáže vyznat i věci bolestivé a nacházet vzájemné 
odpuštění i odpuštění Boží. Modleme se v duchu 1 J 1,9. 

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:

1.062 Kč Sbírka pro misijní účely CASD
15.770 Kč* Sbírka a dary pro potřeby našeho sboru

*tj. 121% týdenní částky potřebné na nejnutnější výdaje provozu sboru 

Výsledek ADRA sbírky na podporu dobrovolnictví: 8.715 Kč

https://zoom.us/j/4461978374
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Sbírka modlitebního týdne 2022  

Posledních několik let se toho od nás všech hodně žádalo a svět, ve kterém žijeme, se hodně změnil: 
Po více než dvou letech pandemie jsme nyní také konfrontováni z první ruky s válkou v Evropě. 
Jako adventisté si zde však připomínáme Ježíšova slova v Lukáši 21,28: „Když se toto začne dít, 
napřimte se a zvedněte hlavy, neboť vaše vykoupení je blízko.“ 

Jaká je to výsada, když víme, že máme milujícího Boha, který je nade vším zmatkem této doby. 
Bůh, který projevil svou lásku tím, že se nám stal darem. Ellen Whiteová to vyjádřila takto: „Jak 
veliký byl Boží dar lidstvu a jak hodně se Bohu podobal! S velkorysostí, která nemůže být nikdy 
překonána, umožnil záchranu vzpurných lidských dětí a přivedl je, aby viděly jeho záměr 
a rozpoznaly jeho lásku.“ (Rady o správcovství, strana 19) Společné přemýšlení o Božích záměrech, 
úžas nad Božími skutky v našem životě i v životě druhých obohacují naši společnost a přináší velké 
požehnání i pocit vděčnosti. 

Tuto vděčnost můžeme vyjádřit společnou modlitbou, společným zpěvem a také zvláštní sbírkou 
(obětí) díkůvzdání. Ještě předtím, než Mojžíš popisuje pravidla pro oběť za hřích v knize Leviticus, 
dává pokyny ohledně zápalné oběti, přídavné oběti a oběti díkůvzdání. To byly dobrovolné oběti. 
Zde se měl věřící sám rozhodnout, zda a jaký druh oběti má být přinesen. Tyto oběti byly výrazem 
jeho oddanosti a vděčnosti Bohu. Zdá se, že je pro Boha důležité, aby náš vztah s ním nebyl v prvé 
řadě založen na vztahu dlužníka k věřiteli, ale na hluboce pociťované vděčnosti a oddanosti vůči 
Bohu.  

Ellen Whiteová proto pokračuje ve výše uvedeném citátu velmi přímou otázkou: „Ukážete svými 
dary a oběťmi, že si myslíte, že nic není příliš dobré pro Toho, který, dal svého jednorozeného 
Syna‘? ... Člověk, který upřímně miluje Boha, to nenechá pouze na slovech. Přinese své dary, aby 
mohli být vysláni pracovníci, aby zaseli drahocenné semeno.“ Na první pohled se nám tato fráze 
může zdát provokativní nebo manipulativní. Ale ve světle toho, co pro nás Bůh udělal, se zde ptá, 
jak budeme reagovat. Pavel používá podobně přímočaré vyjádření ve svém druhém dopise 
Korintským, když v osmé kapitole a osmém verši žádá Korintské, aby se připojili k obětní sbírce 
pro bratry v Jeruzalémě: „Neříkám to jako rozkaz, zmiňuji se však o horlivosti jiných, abych 
vyzkoušel opravdovost vaší lásky.“ Otázkou je, zda nám opravdu záleží na tom, abychom vyjádřili 
svou vděčnost za to, co už jsme s Bohem zažili.  

Misionářská výzva, které čelíme, je velká, a to jak regionálně, tak globálně. Účelem modlitebního 
týdne je vyslat misionáře do mnoha oblastí, které ještě neměly příležitost dozvědět se o poselství 
evangelia nebo o brzkém Ježíšově návratu. Samotný region Blízkého východu zahrnuje populaci 
téměř 600 milionů lidí, z nichž jen 6 000 bylo v roce 2022 adventisty. I když se počet adventistů za 
posledních 10 let zdvojnásobil, tento úkol je stále obrovský, a proto vyžaduje velký závazek 
solidarity ze strany světové církve adventistů. V roce 2021 mohlo být do tohoto regionu posláno 
pouze 52 misionářských rodin. Misionářská práce v mnoha oblastech Afriky a Indie také závisí na 
solidaritě světové církve. „Proste proto Pána žně, ať vyšle dělníky na svou žeň!“ (Matouš 9,38)  

Na tomto místě bych vám všem rád poděkoval za podporu celosvětové misie vašimi modlitbami 
a finančními příspěvky. Sloužíme velkému Bohu, který nám vždy dává hojné dary! 

Sjednoceni ve víře, 

Norbert Zens 
pokladník 
Interevropská divize 
 



5

Církev adventistů  
sedmého dne 
Česko-Slovenská unie 

Londýnská 623/30, 120 00 Praha 2, Česká Republika   
Tel.: +420 241 471 939 | e-mail: unie@casd.cz | www.casd.cz 
IČO: 00445193 | Číslo účtu: 1164841011/0100 | Datová schránka: i4r99ut  

Peter Čík 
tajemník 

Marek Škrla 
hospodář 

 

Mikuláš Pavlík 
předseda 

 

 
 
 

Oběžník k modlitebnímu týdnu 2022 
 
Přečíst 29. října nebo 5. listopadu 

V Praze 24. října 2022 

 

„Já jsem vinný kmen, vy jste ratolesti. Kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nese hojné ovoce, 
neboť beze mne nemůžete činit nic.“ (J 15,5) 

Milé sestry, milí bratři a přátelé, 

během letošního modlitebního týdne se budeme zabývat tématem: „Být Ježíšovým 
učedníkem.“ Ježíš nás zve k tomu, abychom se stali jeho učedníky. Stáváme se učedníky 
tím, že následujeme Ježíše a vede nás to ke službě druhým lidem? Trávíme s ním čas při 
studiu Bible, na modlitbě a necháváme se jím vést? 

Přednášky modlitebního týdne jsou příležitostí k tomu, abychom „byli s Ježíšem“ (viz Sk 
4,13). Každý den můžeme přemýšlet nad tím, co znamená následovat Ježíše Krista a jakým 
způsobem naplňovat tuto výzvu v praktickém životě.  

Modlitební týden bude probíhat od 5. do 12. listopadu. V přednáškách se nezapomíná ani na 
naše děti, kterým je věnována druhá část materiálu. 

Přednášky jsou ke stažení na https://www.adventorion.cz/ke-stazeni/modlitebni-prednasky-
2022 (Advent č. 8/2022).  
 
V sobotu 12. listopadu se bude konat sbírka modlitebního týdne pro celosvětové misijní 
projekty Generální konference. 
 
Přejeme Vám všem Boží požehnání ze vzájemného společenství, radost při studiu Božího 
slova a naplnění Božím Duchem při modlitebních setkáváních. V přímluvných modlitbách 
nezapomínejme na ty, kterých se přímo dotýká válečný konflikt, nebo jsou v ohrožení života.  
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Informace pro pokladníky sborů: 
Sbírka modlitebního týden pro celosvětové misijní projekty bude v sobotu 12. 11. a má 
samostatný variabilní symbol 100 + číslo sboru.  
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Zveme Tě na křesťanskou skupinku 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modlíme se za duchovní oživení.  
 

CHVÁLY. MODLITBY. BOŽÍ SLOVO. 

MÍSTO: BASEMENT – společenské centrum. 
9:30 – 10:40 

 
TERMÍNY:  

2022    2023 
22. ŘÍJEN     28. LEDEN 

26. LISTOPAD    25. ÚNOR 
17. PROSINEC    25. BŘEZEN 
    … vždy poslední     

   sobotu v měsíci. 
     
     

 Chceš se aktivně zapojit? Kontaktuj: Bujokovi & Staňkovi  
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ZE ŽIVOTA SBORU
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31.10. Berniová Marcela
2.11. Galík Lubomír
2.11. Svobodová Ildiko

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 – SKUTKY 3,19 

Proto čiňte pokání a obraťte se, aby byly smazány vaše hříchy.
Český ekumenický překlad

Repent ye therefore, and be converted, that your sins may be blotted out, when the 
times of refreshing shall come from the presence of the Lord.

King James Verision

mailto:vinohradsky.zpravodaj@email.cz

