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9:30 – 10:20 Sobotní škola / Atmosféra
Hlavní sál - uvádí Edvard Miškej ml. Basement - uvádí Kathrin Bujok

Společná píseň č. 105 a modlitba Atmosféra na téma:

Sobotní škola ve třídách Důvěra

Sbírka na misijní projekty církve

Společná píseň č. 128 a modlitba

10:30 – 10:45 Přestávka

10:45 – 12:00 Bohoslužba s kázáním uvádí Martin Pavlík

Klavírní preludium: Jan Bálek

Gospelová píseň: Morning Prayer

Sborová oznámení

Mimořádná sbírka (ADRA)

Příběh pro děti: Vladimír Klouda

Introit: Ž 108,4-5

Gospelová píseň: Down By the Riverside

Přímluvná modlitba: Hana Jiránková

1. čtení z Bible: Veronika Bijoková – Lk 8,1

Gospelová píseň: Total Praise

2. čtení z Bible: Tomáš Bakos – J 16,20-22

Modlitba ke kázání: Eva Malá

Kázání: Martin Pavlík – „Vaši radost vám nikdo nevezme“

Gospelová píseň: You May Wonder Why

Modlitba: Martin Pavlík

Sbírka pro potřeby sboru

Poslání: J 15,11

Společná píseň č.: 43 (Jak vzácná milost)

Klavírní postludium

14:15 Odpol. bohoslužba s kázáním: Jaroslav Dvořák

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 bratr Jaroslav Dvořák.

● Dnešní bohoslužbu budou doprovázet gospelovými písněmi zpěváci 
Maranatha Gospel Choir, které mezi sebou vítáme.

● Setkání výboru sboru se nakonec uskuteční v úterý 28.2. v 18:00.

● Velmi srdečně vás zveme na studijní KD, které se uskuteční 11.3. v 17:00 
v Basementu. Hostem bude Jan Fingerland, autor knihy Hebrejky, o 
biblických ženských postavách. Nenechte si ujít tuto výjimečnou 
událost.

● Dnes ráno proběhla v Basementu další vinohradská Atmosféra, za jejíž 
organizaci děkujeme manželům Staňkovým a Bujokovým. Po skončení 
dnešní bohoslužby jste zváni na čaj ve foyer. 

● Naše modlitby jsou v tomto týdnu věnovány především lidem zasaženým 
zemětřeseními v Turecku a v Sýrii. Dnes proto během bohoslužby proběhne 
také mimořádná sbírka ve prospěch ADRy a její práce v zasažených 
regionech. Bližší informace nám představí Kristýna Staňková. 

 

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:

2.192 Kč Sbírka pro misijní účely CASD 
17.374 Kč* Sbírka a dary pro potřeby našeho sboru

*tj. 134% týdenní částky potřebné na nejnutnější výdaje provozu sboru

https://zoom.us/j/4461978374
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ZPRÁVY ADRY - ROK POMOCI UKRAJINĚ

Nebyli jsme určitě jediní, kteří si neuměli představit, že válečný konflikt, který na Ukrajině 
vypuknul v únoru 2022, potrvá rok i déle. 

Pro nás v Adře to znamenalo nejen celoroční intenzívní pomoc, ale zároveň 
souběžnou pomoc potřebným lidem na třech „frontách“:

• Přímo na Ukrajině ve spolupráci s kolegy ADRA Ukrajina 

• Příchozím lidem do České republiky (šlo o akutní i dlouhodobou integrační pomoc)

• Ukrajinským lidem v uprchlických táborech v okolních státech (např. v Moldavsku)

Díky štědrým finančním (232 mil. Kč) i materiálním darům (32 mil. Kč) 
soukromých i firemních dárců, řady sborů a vedení CASD, mnoha měst, obcí, nadací, 
partnerských ADRA kanceláří a dalších organizací jsme mohli za rok uskutečnit velký objem 
pomoci. Jsme vám všem velmi vděční!

Během roku jsme vypravili na Ukrajinu 58 kamionů s 1 034 tunami potravin, vody, 
hygienických potřeb, spacáků, dek, elektrických zařízení, svíček, léků; postupně také zimní 
oblečení, boty, přímotopy a generátory.

Na jaře 2022 jsme nakoupili 9 dodávek a 1 autobus, aby se materiální pomoc ze 
skladu v Mukačevu mohla rychle dostat k lidem v zasažených oblastech. Auta posloužila také 
na evakuaci lidí. Postupně jsme odvezli do bezpečí 15 782 osob.

11 300 osobám v nouzi jsme předali na nákup zboží a služeb dle jejich vlastních potřeb 
poukázky v celkové hodnotě 2,5 mil. EUR z Evropské komise.

„Utekli jsme z města, které je úplně zničené. Z domova nám nezbylo nic. Vůbec nic. Odešli 
jsme v oblečení, které jsme měli na sobě, když jsme se schovávali ve sklepě. Nic dalšího jsme si s 
sebou nevzali. Za pomoc jsme velmi rádi. Máme díky tomu to nejnutnější, co k životu 
potřebujeme.“         (Olha Zhizimova z Luhanské oblasti)  

Pomáhali jsme a stále pomáháme lidem k přístupu k pitné vodě, snažíme se zajistit 
teplo, světlo a nejnutnější opravy domů a bytů. Podporujeme také kolektivní uprchlická 
centra pro tzv. vnitřní uprchlíky (ti, kteří nemohou či nechtějí opustit území Ukrajiny) v 
lokalitách Buča, Černivci, Mukačevo.

Na území České republiky se ADRA hned v prvních dnech zapojila do pomoci skrze 
Dobrovolnická centra ADRA Ostrava, Havířov, Frýdek-Místek a postupně i v dalších 
městech. Obětaví dobrovolníci a dobrovolnice ADRA pomáhali zvládnout nápor vlny 
příchozích na nádražích a v centrech KACPU: podávali lidem informace, čaj, jídlo, 
oblečení, a především vítané slovo povzbuzení a útěchy. 

Po zvládnutí první vlny se dobrovolnická centra ADRA zaměřila na dlouhodobou 
pomoc ukrajinským lidem (především ženám a dětem) v organizování jazykových kurzů, 
programů a setkání. Za rok 2022 dobrovolnická centra ADRA připravila 1 470 aktivit pro 
9 188 účastníků.

„Když jsme na jaře přijeli do Česka, byli jsme přivítáni s vřelostí a péčí. Začala jsem se učit česky 
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nejen z praktických důvodů, ale i na důkaz respektu a vděčnosti této zemi a lidem, kteří nás během 
těchto dlouhých měsíců podporovali." 

(Účastnice jazykového kurzu)

Dobrovolnická centra ADRA se zapojila také do dlouhodobé pomoci ukrajinským 
lidem (především ženám a dětem) v organizování jazykových kurzů, integračních programů a 
setkání. Za rok 2022 dobrovolnická centra ADRA připravila 1 470 aktivit pro 9 188 
účastníků.

Dobrovolnické centrum ADRA Ostrava díky podpoře Nadace Terezy Maxové Dětem 
poskytla lidem velmi potřebnou odbornou psychologickou pomoc, kterou vyhledaly 
převážně rodiny z Charkova, Oděsy, Mariupolu či Luhanské oblasti (1016 podpůrných 
rozhovorů a 323 krizových intervencí).  

ADRA také nabídla 40 ženám z Ukrajiny pracovní místa v dobrovolnických centrech 
ADRA a charitativních obchodech ADRA. Řada příchozích rodin zde také levně nakupuje vše 
potřebné. 

Ačkoliv situace na Ukrajině není stabilní, někteří uprchlíci se po roce z různých důvodů 
vracejí. Odcházejí však s pocitem vděčnosti, jako naše kolegyně Olena Pryma:

„To, že jsem byla zaměstnána v humanitární organizaci ADRA, mi dalo sílu tento rok překonat 
a dosáhnout svého jediného cíle – pomoci lidem z Ukrajiny prchajícím před válkou v rámci svých 
schopností. Podpisem smlouvy jsem získala nejen sebevědomí do nadcházejících dnů a cenné 
zkušenosti ve světoznámé nevládní organizaci, ale také nejlaskavější, nejupřímnější tým, který mi 
celou cestu pomáhal a stal se mou rodinou.“

Lidem na Ukrajině přejeme z celého srdce mír, pokoj a klid. Možnost být opět se svými 
blízkými. Některé věci zařídit neumíme, pomáhat ale určitě můžeme. A budeme. 

Martina Špinková, ADRA
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POMOC ADRY TURECKU A SÝRII

Milí bratři a sestry, 

děkujeme za Vaši štědrost a sounáležitost s lidmi v Turecku a Sýrii po zemětřesení. 

Srdečně děkujeme za vaše osobní, sborové i firemní dary. Přesáhly již 7 mil. Kč. Budou 
použity na pomoc v obou zemích, konkrétně v první vlně pomoci posíláme do Sýrie 60 
tis. USD, do Turecka 10 tis. USD. 

Pomoc ADRA v Turecku

ADRA v Turecku nemá stálou kancelář, naši kolegové povolaní z několika zahraničních 
kanceláří spolupracují s místními organizacemi na dodávkách hygienických potřeb, čisticích 
prostředků, jídla, spacáků, dek a přímotopů potřebným lidem.

ADRA se v Turecku zaměřuje na provincii Hatay, která patří mezi nejvíce zasažené 
oblasti.

Naše pomoc se zde soustředí na zajištění ohnivzdorných stanů pro 5 000 lidí. Tyto 
speciální humanitární stany poskytnou rodinám větší soukromí a umožňují lidem uvnitř stanu 
topit a vařit. 

Pomoc ADRA v Sýrii

V Sýrii ADRA pracuje od roku 2016, proto kolegové mohli začít na místě rychle 
pomáhat. Klíčová byla distribuce vody, jídla, spacáků, dek, hygienických a dalších 
potřeb. 

V 19 kolektivních center v Latákii a Aleppu ADRA rozdala lidem přes 12 tisíc 
hotových jídel a více než 2 000 potravinových balíčků.  

Pomáháme také těm, kteří se ubytovali u svých známých a příbuzných na venkově. 
Potravinové balíčky do domácností stačí jedné rodině na 5 dní. V Hamá ADRA 
distribuuje deky, matrace, poskytuje také generátory.

Pro aktuální informace o pomoci sledujte naše stránky a sociální sítě ADRA, FB, 
LinkedIN a Instagram. 

Děkujeme, že spolu s námi ochotně pomáháte lidem, které zemětřesení v Turecku a Sýrii 
tak ničivě zasáhlo.

Martina Špinková

Koordinátorka PR aktivit ADRA
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SOS ADRA
na

Darujme.cz/ADRAzemetreseni

Pomozte s námi lidem zasaženým
zemětřesením v Turecku a Sýrii.

Přispějte na sbírku
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Záznam adventního
koncertu našeho
pěveckého sboru

najdete na sborovém YouTube

nebo na tomto odkazu
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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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POZVÁNKA NA KONFERENCI ŽEN

 

 

Milé dámy, 

srdečně Vás zveme na Konferenci žen 2023 s názvem „Nezlomená“.  

Víkend 5.–7. května prožijeme na Slovácku v hotelu Selský dvůr Strážovice. Je to místo, kde vás neruší 

světlo ani zvuk velkoměsta, v kuchyni vaří z kvalitních surovin a je o vás dobře postaráno. 

Program konference bude probíhat tradičně od pátku večera do nedělního poledne. Jako hlavní host 

přijala pozvání Renáta Balcarová – emeritní předsedkyně Vězeňské duchovenské péče. Setra Renáta má 

bohaté zkušeností s nelehkými životními osudy žen a jejich rodin. Dalším milým hostem bude kazatelka 

Soňa Sílová, která nám poslouží duchovním zamyšlením, třetím hostem uvedeným na plakátu je 

fotografka Dara Kužmic. Dara se dlouhodobě věnuje focení žen a také generačnímu focení žen. Říká  

o sobě: „Spojuji generace, ve fotkách pro Vás zachytím čas, emoce, blízkost, lásku.“   V sobotu večer se 

můžete těšit na písničky Libora Koloničného a jeho hostů.  Jsme rády, že i letos slíbila účast chválící 

skupina  pod vedením Lenky Kogutové. 

Cena za konferenci je dvojí: 2 600 Kč za levnější pokoje, 3 000 Kč za prostornější pokoje  

s historickým nábytkem. Přihlásit se bude možné od 1. března 8.00 h přes zveřejněný Google formulář, 

kde bude vložen odkaz na tabulku s výběrem pokojů.  

 

Těšíme se na Vás 

 

 
Oddělení služby žen 
Iveta, Katka, Marcela 
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ARCHA POMOCI INFORMUJE

Příspěvek na úsporu energie pro domácnosti seniorů-vdov a vdovců, 
osoby pobírající přídavek na děti a příspěvek na bydlení 
 
Od konce ledna tohoto roku je možné žádat si o příspěvek, který by 
měl pomoci nízkopříjmovým seniorům i rodinám v souvislosti 

s nárůstem cen za energie. 
Cílem jednorázového příspěvku ve výši 3 000 Kč je umožnit pražským domácnostem s nejnižšími 
příjmy překlenout současnou energetickou krizi, a to například pomocí drobných úprav v domácnosti, 
které jim umožní snížit náklady na energie (výměna energeticky úspornějších spotřebičů, instalace 
termostatických hlavic k topení, těsnění oken a dveří, změna žárovek za úsporné LED atd.). 
 
O příspěvek na úsporu energie si mohou žádat tři skupiny osob ve třech vlnách: 

1) od 31. 1. 2023: starobní důchodci, kteří pobírají starobní a současně vdovských/vdovecký 
důchod, a to v součtu do 17 000 Kč; 

2) od 2. 5. 2023: domácnosti, které pobírají či pobíraly v posledním roce přídavek na děti; 
3) od 1. 8. 2023: domácnosti, které pobírají či pobíraly v posledním roce příspěvek na bydlení 

nižší než 4 800 Kč. 
 
Kde a jak si o příspěvek zažádat 
O Příspěvek na úsporu energií je možné žádat on-line, a to u Sociálního nadačního fondu hlavního 
města Prahy v rámci opatření Pomoci Pražanům. Žádost se podává na 
stránce: https://podani.socialninadacnifond.cz/ 
Spolu s žádostí na uvedené webové stránce nahrává příslušný doklad (např. „Oznámení o přiznání 
státní sociální podpory“, kde je důležité číslo jednací a celková výše vyplácené státní podpory). Tento 
doklad musí být vydán nejpozději jeden kalendářní rok před datem podání žádosti.  
Do žádosti se uvádí číslo bankovního účtu, na který bude příspěvek vyplacen. Pokud žadatel účet 
nevlastní, může uvést např. účet jiného člena rodiny.  
 
V případě, že některý žadatel patří do více uvedených skupin, podává jen jednu žádost a vybere si, 
jaký dokument přiloží.  
Např. pokud má žadatel nízký starobní důchod, žije sám, ale nemá z různých důvodů nárok na 
vdovský/vdovecký důchod, může žádat o příspěvek také, a to od srpna 2023 na základě příspěvku na 
bydlení do výše 4.800,- Kč (žádá se o něj na úřadu práce). 
V případě dotazů ohledně příspěvku je možné se obrátit na Sociální nadační fond hl. m. Prahy na tel.: 
603 382 335, a to v pondělí a ve středu od 9.00 do 11.00 hod. a ve čtvrtek od 14.00 do 16.00 hod. 
(infolinka bude v provozu od 1. 2. 2023). Dále je možné využít e-mail: 
prispevek.na.energie@praha.eu. 
 
Za Archu pomoci 
 
Jana Perdomo 
www.archapomoci.cz  
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Příspěvek na úsporu energie pro domácnosti seniorů-vdov a vdovců, 
osoby pobírající přídavek na děti a příspěvek na bydlení 
 
Od konce ledna tohoto roku je možné žádat si o příspěvek, který by 
měl pomoci nízkopříjmovým seniorům i rodinám v souvislosti 

s nárůstem cen za energie. 
Cílem jednorázového příspěvku ve výši 3 000 Kč je umožnit pražským domácnostem s nejnižšími 
příjmy překlenout současnou energetickou krizi, a to například pomocí drobných úprav v domácnosti, 
které jim umožní snížit náklady na energie (výměna energeticky úspornějších spotřebičů, instalace 
termostatických hlavic k topení, těsnění oken a dveří, změna žárovek za úsporné LED atd.). 
 
O příspěvek na úsporu energie si mohou žádat tři skupiny osob ve třech vlnách: 

1) od 31. 1. 2023: starobní důchodci, kteří pobírají starobní a současně vdovských/vdovecký 
důchod, a to v součtu do 17 000 Kč; 

2) od 2. 5. 2023: domácnosti, které pobírají či pobíraly v posledním roce přídavek na děti; 
3) od 1. 8. 2023: domácnosti, které pobírají či pobíraly v posledním roce příspěvek na bydlení 

nižší než 4 800 Kč. 
 
Kde a jak si o příspěvek zažádat 
O Příspěvek na úsporu energií je možné žádat on-line, a to u Sociálního nadačního fondu hlavního 
města Prahy v rámci opatření Pomoci Pražanům. Žádost se podává na 
stránce: https://podani.socialninadacnifond.cz/ 
Spolu s žádostí na uvedené webové stránce nahrává příslušný doklad (např. „Oznámení o přiznání 
státní sociální podpory“, kde je důležité číslo jednací a celková výše vyplácené státní podpory). Tento 
doklad musí být vydán nejpozději jeden kalendářní rok před datem podání žádosti.  
Do žádosti se uvádí číslo bankovního účtu, na který bude příspěvek vyplacen. Pokud žadatel účet 
nevlastní, může uvést např. účet jiného člena rodiny.  
 
V případě, že některý žadatel patří do více uvedených skupin, podává jen jednu žádost a vybere si, 
jaký dokument přiloží.  
Např. pokud má žadatel nízký starobní důchod, žije sám, ale nemá z různých důvodů nárok na 
vdovský/vdovecký důchod, může žádat o příspěvek také, a to od srpna 2023 na základě příspěvku na 
bydlení do výše 4.800,- Kč (žádá se o něj na úřadu práce). 
V případě dotazů ohledně příspěvku je možné se obrátit na Sociální nadační fond hl. m. Prahy na tel.: 
603 382 335, a to v pondělí a ve středu od 9.00 do 11.00 hod. a ve čtvrtek od 14.00 do 16.00 hod. 
(infolinka bude v provozu od 1. 2. 2023). Dále je možné využít e-mail: 
prispevek.na.energie@praha.eu. 
 
Za Archu pomoci 
 
Jana Perdomo 
www.archapomoci.cz  
 

OMALOVÁNKA PRO DĚTI
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2.3. Čák Csaba
4.3. Tomanová Barbora

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 15,11

To jsem vám pověděl, aby moje radost byla ve vás a vaše radost aby byla plná.
Český ekumenický překlad

These things have I spoken unto you, that my joy might remain in you, and that your 
joy might be full.

King James Verision

mailto:vinohradsky.zpravodaj@email.cz

