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

Společná píseň č. 24 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 Josef Fuksa

Varhanní preludium: Eva Špinarová

Společná píseň č.: 279

Sborová oznámení

Příběh pro děti: Martin Pavlík

Introit: Ž 119,45

Společná píseň č.: 218

Přímluvná modlitba: Jonáš Bujok

1. čtení z Bible: Jakub Stromšík – Lk 14,25-27

Píseň pěveckého sboru: Arvo Pärt – Vater unser

2. čtení z Bible: Sára Šedivá – Lk 9,57-62

Modlitba ke kázání: Kamil Staněk

Kázání: Martin Pavlík – „De Imitatione Christi“

Společná píseň č.: 41

Modlitba: Martin Pavlík

Sbírka pro potřeby sboru

Poslání: J 8,12

Společná píseň č.: 280

Varhanní postludium

14:15 Odpol. bohoslužba s kázáním: D. 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 na 
Vinohradech. Kázáním dnes dopoledne poslouží náš kazatel Martin Pavlík. 
Odpoledne promluví sestra Drahomíra Roubíčková.

● Příští sobotu bude kázat bratr Pavel Novotný.

● V minulém týdnu začalo období Deseti dnů modliteb vyhlášených naší 
církví, a tak se ve čtvrtek 19.1. v 18:00 chceme sejít ke společným 
modlitbám osobně na Londýnské. Těšíme se na vás.

● Připomínáme, že příští sobotu 21.1. proběhne od 17:00 také studijní 
setkání KD, které bude vést Martin Pavlík, a to na téma „Vyprovokovat 
životně důležité otázky“. Všichni zájemci jsou srdečně zváni.

● Tento týden děkujme Bohu za to, že je náš pastýř a že se nemusíme bát 
zlého ani podléhat strachu nynější doby. Modleme se za naši zemi, abychom 
vytrvali v dobrém a nedali se ovládnout strachem a sobectvím. Modleme se 
také za probíhající prezidentské volby. Za to vše prosme v duchu Ž 
23,1.

 

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:

2.060 Kč Sbírka pro misijní účely CASD 
13.749 Kč* Sbírka a dary pro potřeby našeho sboru

*tj. 106% týdenní částky potřebné na nejnutnější výdaje provozu sboru

https://zoom.us/j/4461978374
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STŘÍPKY Z MINULÉ SOBOTY
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DESET DNŮ MODLITEB

„Všechen lid k němu přistoupil a on opravil pobořený Hospodinův oltář.“ 

1. Královská 18,30

Ve dnech 11. až 21. ledna 2023 pořádá naše církev po celém světě Deset dnů 
modliteb za vylití Ducha svatého. Tématem setkávání v průběhu těchto dnů je „Zpátky k 
oltáři – vytvoření místa pro Boha“.

Uspěchaný a ustaraný. Rozbouřený a smutný. Zaneprázdněný a narušený. To jsou některá 
slova, kterými lidé na celém světě popisují svůj život v dnešní uspěchané společnosti. Pokud i 
vy pociťujete tíhu našeho hynoucího světa, zveme vás na desetidenní modlitební cestu do 
samotného Božího srdce – místa, kde břemena jsou nadlehčována, zranění uzdravena a síla 
obnovena. Budete vyzváni, abyste znovu postavili svůj oltář osobního uctívání pravého a 
živého Boha, protože On slíbil: „Budete mě volat a chodit ke mně, modlit se ke mně a já vás 
vyslyším“ (Jeremjáš 29,12).

Modleme se společně za oživení našich osobních a rodinných bohoslužebných oltářů, aby 
nás Duch svatý obnovil a zmocnil k tomu, abychom světu hlásali poslední Boží poselství 
naděje.

V rámci modlitebních setkání se můžeme zaměřit také na přímluvné modlitby ohledně 
vašich osobních i sborových potřeb. Společně s tímto dopisem dostáváte materiál, který 
zpracovává témata na každý den, a také pokyny pro vedoucí skupinek. Materiál v elektronické 
podobě a další potřebné informace najdete zde: https://www.adventorion.cz/ke-stazeni/
modlitebni-prednasky-2023

Závěrečná sobota 21. ledna může být vyjádřením vděčnosti za Boží dobrodiní, které 
přichází z Boží milosti jako odpověď na vaše společné modlitby. Toužíme po tom, aby se 
Deset dnů modliteb stalo příležitostí pro prohloubení vztahu s Bohem jak ve vašem osobním 
životě, tak i ve sborovém společenství.

Peter Čík tajemník                                       

Mikuláš Pavlík předseda                               

Marek Škrla hospodář
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Víkend v ráji 3.-5.2.2023

Pojeďte s námi na víkend 3.-5.2.2023 do sanatoria CZEden v Lipníku! Centrum
Zdraví Eden je takovým malým rájem na zemi. Stojí za to se tam podívat a zažít, jaké je to,
když se o nás někdo postará tak, že nám to prospěje na těle i na duchu. Andělem každý,
kdo nám přináší dobrou zprávu a kdo se o nás stará. V sanatoriu je tedy spousta andělů,
kteří se o nás andělsky postaraji :)

Zúčastnit se víkendu může prakticky každý. Přednostně ti, co absolvovali kurz
Hubneme Zdravě nebo o něm uvažují. To ale není omezení, spíše pozvání. Můžete také vzít
s sebou blízké lidi. Pokud uvažujete o ozdravném pobytu pro někoho, kdo by to potřeboval,
přijeďte se inspirovat, abyste věděli, co všechno je možné.

Můžete přijet už v pátek večer nebo v sobotu. Cena je 2000 Kč od pátku do neděle,
od soboty po obědě pak 1200. V ceně je ubytování a plná penze, 3 jídla denně. Můžeme si
připlatit za diagnostiku podle Evminovy metody, masáž, fyzioterapii a další možnosti.
Všechno v programu je nepovinné, kdo chce, může se zúčastnit nebo si udělat vlastní
program.

Těšit se můžete na témata:
● je zdraví jen nepřítomnost nemoci?
● propojení těla, psychiky a duchovna. "Všechno

je v hlavě".
● ukázka Evminovy metody rehabilitace páteře
● pohybové aktivity, pilates, vodoléčba
● ukázky vaření snídaně, oběd, večeře

Těšíme se na vás! Luděk Bouška, Zdenka Hoffmanová, Roman Uhrin

Podívejte se na: www.czeden.cz. Přihlásit se nebo informovat se můžete na:
Luděk Bouška, 777243007, ludek@bouska.info

VÍKEND V RÁJI 3.-5.2.2023
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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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OMALOVÁNKA PRO DĚTI
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14.1. Gajdůšková Eva
16.1. Chytil Lubomír
16.1. Illetško Vladimír
16.1. Kondrová Marija

19.1. Novotná Šárka
20.1. Pancová Drahomíra
21.1 Schmid Svetla

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 čtvrtečních 17 hodin 
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 – JAN 8,12

Ježíš k nim opět promluvil a řekl: „Já jsem světlo světa; kdo mě následuje, nebude 
chodit ve tmě, ale bude mít světlo života.“

Český ekumenický překlad

Then spake Jesus again unto them, saying, I am the light of the world: he that 
followeth me shall not walk in darkness, but shall have the light of life.

King James Verision

mailto:vinohradsky.zpravodaj@email.cz

