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

Společná píseň č. 290 a modlitba

Sobotní škola ve třídách

Sbírka na misijní projekty církve

Společná píseň č. 226 a modlitba

10:30 – 10:45 Přestávka

10:45 – 12:00 Bohoslužba s kázáním uvádí Josef Fuksa

Varhanní preludium: Lukáš Petřvalský

Společná píseň č.: 279

Sborová oznámení

Příběh pro děti: Radomír Jonczy

Introit: Ž 149,1

Společná píseň č.: 276

Přímluvná modlitba: Eva Gajdůšková

1. čtení z Bible: Petr Šlachta – Ž 149,1-9

Píseň pěveckého sboru: Lukáš Petřvalský – Symbolum Romanorum

2. čtení z Bible: Vendula Vítek Imramovská – Sk 16,25-33

Modlitba ke kázání: Vlasta Jonczyová

Kázání: Radomír Jonczy – „Zpívejte Hospodinu“

Píseň pěveckého sboru: Chris Tomlin – Noel

Společná píseň č.: 7

Modlitba: Radomír Jonczy

Sbírka pro potřeby sboru

Poslání: Ef 5,19

Společná píseň č.: 280

Varhanní postludium

14:15 Odpol. bohoslužba s kázáním: Jiřina Harbáčková 

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 bratr Radomír Jonczy. 
Odpoledne promluví sestra Jiřina Harbáčková.

● Příští sobotu bude kázat bratr Martin Pavlík.

● Chceme poděkovat všem, kteří se podíleli na průběhu rodinné bohoslužby. 
Byla to radostná sobota.

● Dnes od 18:00 proběhne zde v modlitebně adventní koncert smíšeného 
chrámového pěveckého sboru, na který jste všichni velmi srdečně zváni. 
Naši sboroví zpěváci zazpívají také zítra, tj. v neděli od 15:00 v kostele 
sv. Jakuba v Berouně. 

● Zítra jste zváni sem na Londýnskou na společné pečení vánočního cukroví. 
Více informací naleznete ve zpravodaji nebo u Katrin Bujokové.

● Příští sobotu bude ve zpravodaji uveřejněn rozpis služebností na následující 
čtvrtletí.

● V příštím týdnu probehně již tradiční akce "Vánočka". Díky předem všem 
pekařům i pekařkám!

● Modleme se v tomto týdnu za to, aby adventní období nebylo jen časem 
shonu, stresu a nakupování, ale také zastavení se a hledání Hospodina. 
Kéž je takovým impulzem třeba dnešní adventní koncert. Kéž i my jsme v 
těchto dnech nositeli pokoje a naděje na druhý advent našeho Pána Ježíše 
Krista. Modleme se v duchu Fil 3,20.

 

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:

1.470 Kč Sbírka pro misijní účely CASD 
19.756 Kč* Sbírka a dary pro potřeby našeho sboru

*tj. 152% týdenní částky potřebné na nejnutnější výdaje provozu sboru 

https://zoom.us/j/4461978374
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10. 12. v 18:00

Kostel Církve adventistů Praha – Vinohrady

Londýnská 30, Praha 2

Adventní koncert 

Výtěžek z dobrovolného vstupného bude v plné výši darován humanitární 

organizaci ADRA.

chrámového pěveckého sboru pod vedením Vlasty Jonczyové
a Jiřího Šubrta

DNES NA LONDÝNSKÉ
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ADVENTNÍ KONCERT  
3. NEDĚLE ADVENTNÍ
KOSTEL SV. JAKUBA V BEROUNĚ

11. 12. 2022

VSTUPNÉ 
ZDARMA

Na programu skladby:  
A. Vivaldiho, G. F. Händela,  

O. Glejlo, L. Petřvalského a další

Účinkují:  
Chrámový sbor Církve adventistů  
sedmého dne Praha – Vinohrady,  

Lukáš Petřvalský – varhany

15:00

Generální 
partner: 

Dlouholetý partner: 

ZÍTRA V BEROUNĚ
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NADACE ADRA HLEDÁ

Administrativa NADACE ADRA 

Nadace Adra zajišťuje na základě stanovených pravidel a svých finančních možností podporu pro 

lidi v krizových životních situacích. K tomu je nutné vést určitou administrativu, komunikovat s 

dárci i žadateli o podporu, zajistit potřebnou dokumentaci a chod kanceláře Nadace.  

Pro tuto pracovní pozici hledáme člověka, kterého by podobná práce bavila. 

Předpokladem je ochota komunikovat s lidmi, vést potřebné agendy i určitá míra pečlivosti. 

Výhodou je znalost práce s počítačem, základní orientace v sociálních sítích, ochota se učit nové 

věci a mít rád lidi :-)   

 

 

Základní popis pracovní náplně 

 

1. Zajištění veřejné sbírky „Pomáhat může každý“ 

-  komunikace s obdarovanými, dárcovské smlouvy, platby, vyúčtování daru a archivace 

- komunikace s komisí Nadace 

2. Dlouhodobá i jednorázová podpora žadatelů o pomoc 

- dárcovská výzva na „Darujme.cz“, sledování dílčích příspěvků ve spolupráci s účetní, 

komunikace s dárci  

- příprava podkladů k benefičním akcím, spolupráce s pořadateli, vyúčtování sbírky 

3. Grantové řízení 

- vypsání GŘ ve spolupráci se správní radou Nadace  

- komunikace se členy grantové komise  

- zajištění průběhu GŘ, dohled nad metodikou, komunikace se žadateli 

- dárcovské smlouvy, platba, kontrola vyúčtování 

4. Správní rada 

- podklady k jednání, zápisy, komunikace se členy 

- podklady pro městský soud ke změnám 

5. Fórum dárců 

- semináře, komunikace, aktuality z Nadace  

6. Administrativa kanceláře Nadace 

-  vyřizování pošty 

- komunikace s účetní  

- podklady pro různé zprávy, příprava výroční zprávy apod. 

7. Web Nadace a sociální sítě  

- vkládání aktualit 

- aktualizace sekce o darech a jejich poskytování 

- informace na sociální sítě 

 

 

Kontakt: Marek Škrla, e-mail: marek@skrla.cz, tel.: +421 608 547 100 
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11.12. Kučerová Anna
11.12. Šuma Jan
13.12. Gulová Věra
13.12. Kubíčková, Slívová Silvie

14.12. Pokorná Pavla
15.12. Pokorná Petra
16.12. Michenková Marie

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 – EFEZSKÝM 5,19

Ale plni Ducha zpívejte společně žalmy, chvalozpěvy a duchovní písně. Zpívejte Pánu, 
chvalte ho z celého srdce.

Český ekumenický překlad

Speaking to yourselves in psalms and hymns and spiritual songs, singing and making 
melody in your heart to the Lord.

King James Verision

mailto:vinohradsky.zpravodaj@email.cz

