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SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA – VINOHRADY
Londýnská 30, 120 00 Praha 2

PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY
7. května 2011
9.30 – 10.30

Sobotní škola
Společná píseň č. 132 a modlitba
Sobotní škola v malých skupinkách
Sbírka pro misijní projekty CASD
Společná píseň č. 100 a modlitba

10.30 – 10.45

Přestávka

10.45 – 12.00

Bohoslužba s kázáním uvádí Klouda Vladimír
Varhaní preludium / Píchová Marta
Společná píseň č. 312
Sborová oznámení / Macíková Viera
Přání k narozeninám Petra Gajdůška a Inky Pilkové
Program dětí maminkám
Introit: Ž 89,9.10
Společná píseň č. 29
Přímluvná modlitba / Linhart Vlastislav
Píseň „Právě svítá“
Čtení z Bible – Mt 14,22-32 / Cielontko David
.Modlitba před kázáním / Náhunková Renáta

Kázání – Vurst Vítězslav ml.
„Vystoupit z lodi a vykročit
Společná píseň č. 207
Modlitba / Vurst Vítězslav ml.
Sbírka pro potřeby sboru
Požehnání: Ž 121,7.8
Společná píseň č. 280
Varhanní preludium

14.00

Odpolední shromáždění s kázáním – Turóci Juraj

15.30

Modlitební shromáždění

PROSÍME VŠECHNY O VYPNUTÍ MOBILNÍCH TELEFONŮ BĚHEM BOHOSLUŽBY.
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OZNÁMENÍ SBORU VINOHRADY
1.
2.
3.

Dnes dopoledne nám kázáním Božího slova poslouží Vítězslav Vurst mladší,
vedoucí oddělení evangelizace při Českém sdružení CASD. Bratra mezi námi
srdečně vítáme a k jeho službě mu přejeme Boží požehnání. Odpolední
shromáždění s kázáním bratra Juraje Turóciho začíná ve 14 hodin.
Návštěva z Krakowského sboru CASD plánovaná na příští sobotu byla zrušena.
Příští sobotu proto bude kázat vedoucí našeho společenského centra bratr Marek
Jonczy.
Rádi bychom vám připomněli Dětský den s Pepem na Londýnské, který se
připravuje na 29. května ve zdejších prostorách. Budeme vděčni za jakoukoli
pomoc a podporu - morální, duchovní i finanční. Podrobné informace o akci najdete
v tomto zpravodaji.

4.

Zítra dopoledne začíná ve sboru na Malvazinkách pracovní jednání konference
Českého sdružení CASD. Prosíme vás všechny, aby jste ve svých modlitbách
mysleli na delegáty z našich sborů, aby při svém rozhodování dokázali vnímat hlas
Božího Ducha.

5.

Prosíme ty z vás, kteří by se v sobotu 29. května rádi účastnili slavnostní
konferenční bohoslužby Českého sdružení CASD v Hradci Králové a potřebovali by
zajistit odvoz tam a zpět, aby se dnes po skončení dopoledního shromáždění
přihlásili u bratra Josefa Fuksy.

6.

Společenské centrum v nejbližších dnech nabízí:
V úterý 10. května od 19 hodin proběhne ve spodním sálu kavárny
přednáška z cyklu Civilizační choroby. Na téma Nemoci trávícího
traktu bude přednášet MUDr. Jozef Čupka. Všichni jste srdečně
zváni.
Ve čtvrtek 12. května od 16:30 hodin proběhne ve spodním sálu
kavárny loutkové divadlo Aleše Bílka „Vysmáto“ s názvem O dvou
neposlušných telátkách. Zváni jsou děti, rodiče i všichni nestárnoucí
členové sboru.
Ve čtvrtek 12. května od 19:30 hodin proběhne ve spodním sálu
kavárny v rámci filmového klubu promítání filmu Zlo mezi námi.
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Milí přátelé, sestry a bratři,
na neděli 29. května připravujeme Dětský den s Pepem na Londýnské.
Chtěli bychom v rámci této aktivity pozvat lidi ze širokého okolí a představit jim zdejší prostory a naši
činnost. Jako logo celého dne jsme zvolili oblíbenou dětskou postavičku - loutku, chytrého ptáka
Pepeho, který ukazuje lidem na zajímavé věci a nese srdce na dlani. Rádi bychom, aby místní
občané poznali "naši Londýnskou" jako atraktivní a živé místo, aby věděli, že se tu konají zajímavé
programy a aktivity pro všechny věkové kategorie. Že tu vedle sakrálních prostor fungují také
Společenské centrum a Barevná kavárna s širokou nabídkou, Baby klub pro nejmenší děti a Klub
Pathfinder pro starší děti a mládež.
Chceme zároveň prezentovat naši spolupráci s ADROU a podílet se na projektu ADRY pro děti.
Program:
• 13.00 - začátek akce - zpívání s dětmi, Pepe, ADRA
• 13.15 - 15.50
o výtvarná dílna - pro malé i velké děti
o soutěžní stanoviště - pro malé i velké děti
• 14.10 a 15.30 - hrátky s kouzelníkem (na 15 - 20 min.)
• 16.00 - 18.00
o koncert Hrozinek
o vernisáž - výrobky Hrozinek
o slosování o ceny - výsledky ze soutěžních stanovišť
o aukce výrobků + panenek - výtěžek na projekt ADRY
o raut
Obrovský podíl na přípravě i realizaci budou mít naše děti. Věříme, že se zapojí i mládež, rodiče i
další dospělí, včetně našich seniorů.
Pomoci můžete:
• jako pořadatelé, pomocníci - koordinuje Marek Jonczy
• přispět finančně - zvláštní kasička pro tento účel bude každou sobotu v prostoru traktátu
• přinést občerstvení na raut, pomoci při realizaci rautu - koordinuje Maruška Králová (s ní se
domluvte, co, kdy a kolik byste přinesli)
• jako modlitebníci za tuto akci
• pozvěte své přátele a známé, zejména děti
• přijďte se podívat na koncert dětí a vernisáž prací
• přijďte si v aukci zakoupit nějaké hezké dílko, které tu děti během dne vyrobí (výtěžek pro
ADRU)
• jakkoli - nápadem, invencí - s. Marcelka Fuková věnovala do aukce krásné panenky, které
pomohla ručně precizně ošatit s. Pavla Pokorná - děkujeme!
Děkujeme za podporu a jakoukoli pomoc.
Organizační tým: Marek Jonczy, Pavla Kloudová, Olga Benešová, Renata Lieblová, Viki Vlachová +
Hrozinky, Radek Jonczy
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ADRA
Všeobecná fakultní nemocnice
Chcete pomáhat lidem? Staňte se dobrovolníky!
Jste-li pracující, student, nezaměstnaný, důchodce nebo pokud jste na rodičovské
dovolené či máte chvilku volného času, který byste chtěli věnovat něčemu prospěšnému, je
zde šance pro vás. Dobrovolnické centrum ADRA právě hledá dobrovolníky. Nabízíme
vám možnost dobrovolné práce s pacienty vybraných klinik Všeobecné fakultní nemocnice
v Praze .
„Hledáme někoho, kdo si bude s těmito lidmi povídat, číst knihy, kreslit, zpívat nebo je
doprovázet na procházky. Samozřejmě se ale nebudeme bránit, pokud někdo bude chtít
realizovat

vlastní

zajímavé

programy,“

sděluje

Alena

Skutilová,

koordinátorka

Dobrovolnického centra ADRA.
Pokud si nejste jistí, že jste pro takovou práci ti praví, neobávejte se. Je pro Vás
připraven odpolední výcvik, který se uskuteční v neděli 15. května 2011 od 14.00 do 19.00
hodin v sále prof. Charváta na III. int. klinice v areálu VFN, U nemocnice 2, Karlovo
nám., Praha 2.
Dobrovolnické centrum pro vás bude rovněž zajišťovat supervizi, pojištění a
proplácení cestovného. „Na závěr nutno říci, že dobrovolníci nenahrazují personál, ale
přinášejí něco navíc. Obohacují tak nejen jiné, ale i sami sebe. Studenti a nezaměstnaní
získávají také praxi, zkušenosti a informace, které vedou k jejich lepšímu uplatnění na trhu
práce,“ dodává Skutilová.
Zájemci o výcvik se mohou přihlásit do pátku 13.5.2011 na adresu: Alena Skutilová,
ADRA, Klikatá 90c, Praha 5, nebo e-mailem na alena.skutilova@adra.cz, kontaktní tel.
736 673 382.

7

Byl založen Fond naléhavé pomoc. Ti, kteří by rádi přispěli na tento účel, mohou zasílat
prostředky, které se rozhodli věnovat, na sborový účet číslo: 1871369/0800, variabilní
symbol 77777.
SBOR VINOHRADY - KONTAKTY:
PRVNÍ STARŠÍ SBORU
STARŠÍ SBORU pro mládež
STARŠÍ SBORU pro křesťanský domov
STARŠÍ SBORU pro seniory
KAZATEL SBORU VINOHRADY

B. Špinar ml.
V. Klouda
J. Fuksa
M. Fuková
R. Jonczy

602 359 095
724 607 200
724 607 270
722 443 492
739 345 670

INFORMACE O ZPRAVODAJI:
Prosíme všechny, kteří mohou nebo chtějí čímkoliv do zpravodaje přispět, aby tak učinili.
Zasílací adresa pro uveřejnění příspěvků: vinohradsky.zpravodaj@email.cz
Uzávěrka zpravodaje: STŘEDA
Žádosti o zasílání zpravodaje elektronickou poštou zasílejte na uvedenou e-mailovou
adresu.
www.casd.cz/praha-vinohrady., vinohradsky.zpravodaj@email.cz
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