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

PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY
4. února 2012
9.30 – 10.30

Sobotní škola uvádí Martásková Libuše
Společná píseň č. 288 a modlitba
Sobotní škola v malých skupinkách
Sbírka pro misijní projekty CASD
Společná píseň č. 2 a modlitba

10.30 – 10.45

Přestávka

10.45 – 12.00

Bohoslužba s kázáním uvádí Fuksa Josef
Varhanní preludium / Píchová Marta
Společná píseň č. 277
Sborová oznámení / Náhunková Renata
Introit: Ez 34, 11-16a
Společná píseň č. 240
Přímluvná modlitba / Juřicová Eva
Čtení z Bible – Jan 21, 15-19 / Fuksová Markéta
.Modlitba před kázáním / Krejsová Jiřina

Kázání – Jonczy Marek
„Paste moje ovce“
Ztišení po kázání: Vonášková Jana
Společná píseň č. 314
Modlitba: Jonczy Marek
Sbírka pro potřeby sboru
Poslání: 1 J 4, 9-12
Společná píseň č. 280
Varhanní preludium

14.00

Odpolední shromáždění s kázáním – Krejsová Jiřina

15.30

Modlitební ztišení

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

Dnes dopoledne nám kázáním Božího slova poslouží bratr Marek Jonczy. Odpolední
shromáždění s kázáním sestry Jiřiny Krejsové začíná ve 14 hodin.

2.

Zkouška sborového zpěvu proběhne 15 minut po skončení dopolední bohoslužby.

3.

Příští sobotu dopoledne nám kázáním Božího slova poslouží bratr Vladimír Král.

4.

V pondělí 6.února 2012 od 18 hodin proběhne v učebnách společenského centra
pravidelné jednání Rady starších.

Minulou sobotu byly vybrány tyto dary:
1.521,- Kč

Sbírka pro misijní účely CASD

11.351,- Kč*

Sbírka pro potřeby našeho sboru

*tj. 141,89 % z částky potřebné na nejnutnější výdaje provozu sboru
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Okrskové setkání zájemců o misii a službu
(odd. zdraví)
Milé sestry, milí bratři,
každé dva roky se setkáváme po okrscích, kde se sdílíme s tím, co se v oblasti služby lidem povedlo i
nepovedlo, plánujeme budoucí aktivity apod. Také letos je příležitost k takovému okrskovému
setkání, na něž Vás srdečně zveme. Pozvání je nejen pro vedoucí a aktivisty Klubů zdraví a vedoucí
oddělení zdraví, ale pro každého zájemce o službu. Jsme rádi, že (když může) na většině sborů se
pravidelně účastní také místní kazatel. Zveme také vedoucího odd. osobní služby a členy výboru
sboru.
Program:
1. Informování o činnosti oddělení zdraví a o.s. Život a zdraví za období posledních dvou let
2. Nové projekty, do kterých se mohou sbory zapojit
3. Naplňování odvážné vize Generální konference pro oddělení zdraví. Školící systém.
4. Efektivní motivace sborů za podpory kazatele (jedna sobota v měsíci - DVD, pětiminutovky,
motivační prezentace DVD)
5. "A co dál"? Inspirace pro Kluby zdraví
6. Materiály, pomůcky, manuály, DVD
7. Sdílení, diskuse, potřeby, modlitby
Termíny:

Liberec
Praha (Londýnská)
České Budějovice
Česká Třebová
Kladno
Hradec Králové
Karlovy Vary
Trutnov
Teplice
Plzeň (Klíč)

sobota
úterý
úterý
čtvrtek
čtvrtek
úterý
čtvrtek
úterý
čtvrtek
úterý

4. února
7. února
21. února
23. února
1. března
6. března
8. března
13. března
15. března
20. března

Těšíme se na setkání
Pavel Smolka, vedoucí oddělení zdraví ČS
Roman Uhrin, koordinátor zdravotní misie
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14 hod.
17 hod.
17 hod.
17 hod.
17 hod.
17 hod.
17 hod.
17 hod.
17 hod.
17 hod.

pondělí, 30. ledna 2012

V ničem se nedejte ovládat ctižádostí ani ješitností, nýbrž v pokoře pokládejte jeden druhého za přednějšího než
sebe; každý ať má na mysli to, co slouží druhému, ne jen jemu. (Flp 2,3-4)
Manželé, kteří se milují, řeknou si tisíc věcí, aniž promluví. (české přísloví)
Podařené manželství je div světa. (Jan Werich)
Před manželstvím se domníváme, že milujeme – v manželství se to teprve učíme. (Erich Kästner)
V manželství není ani tak nejhorší nevěra, jako ztráta lásky. (George Sandová)

Milí manželé!
Máme radost, že máme možnost Vás opakovaně pozvat na krásnou rodinnou dovolenou, která Vás jistě obohatí.
Pokud již nyní plánujete čas letních prázdnin, přijměte naši nabídku.

Investujte do svého manželství a zúčastněte se spolu
od 15. do 22. července 2012 letního semináře

určeného pro manželské páry
Vedle programu pro rodiče (k tématům patří například „Křesťanské manželství,” „Krize manželství,“ „Zdravé
sebevědomí,“ „Dávám ti odpuštění,“ „Rozdíly mezi mužem a ženou,“ „Základy komunikace,“ „Naplňování potřeb
manželů,“ „Vyjadřování pocitů,“ „Sexualita“ a další…) skvěle naplněného krátkými přednáškami, bohatou
komunikací ve skupinkách a především v samotných párech, je zajištěn i program pro naše děti. Vrcholem je
velmi obohacující sobota.
Sejdeme se znovu v Orlických horách na pomezí Čech a Moravy v rekreačním středisku Atlas v obci Čenkovice
(www.atlasreal.cz).
Ubytování je ve zděné budově, ve zděné chatě (srubu) a v běžných čtyřlůžkových chatkách. Stravování zajištěno
ve společné jídelně.
Více informací (např. svědectví účastníků minulého ročníku aj.) se dozvíte na internetových stránkách Českého
sdružení CASD – Křesťanský domov – Manželská setkání: http://ceskesdruzeni.cz/krestansky-domov/manzelskasetkani/ms-2012-2/.
Mimo bližších informací jsou zde také prezentace, pozvánka i přihláška v elektronicé podobě, které
bychom dali přednost před tištěnou.
Abychom se vyhnuli zbytečným organizačním problémům, prosíme Vás, abyste v případě zájmu posílali svoje
přihlášky a zálohy ve výši nejméně 60% do konce března 2012. Po zkušenostech z minulých let upozorňujeme,
že jen včasné přihlášení a zaplacení zálohy Vám zajistí Vaši účast. Dříve přihlášení účastníci mají také větší
možnost vybrat si typ ubytování (budova, srub, chatka).
Na setkání s Vámi se těší Jan & Olga Ejemovi a celý tým MS.
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Další informace:
Přihlášky (po stažení elektronické verze z internetu) zasílejte, prosím, do konce března na email:
j.ejem(zavináč)seznam.cz
nebo pokud nemáte e-mail, pak poštou na adresu: Jan Ejem, B. Němcové 830, 542 32 Úpice
Přehled cen:

dospělí
děti do 3 let
děti od 3 do 10
let

strava
a ubyt
260
0
180

poč.dní
7
7
7

Celkem
Kč
1 820
0
1 260

Prosíme, zálohu ve výši 60% z ceny zasílejte od ledna do poloviny března na účet Českého sdružení:
číslo účtu: 2124349 / 0800
variabilní symbol: 200 + první část rodného čísla (odrážející datum narození)
(při platbě ze Slovenska použijte IBAN: CZ96 0800 0000 0000 0212 4349)

__________________________________________________________
Další informace na tel: 739 345 676 nebo 724 103 251
__________________________________________________________
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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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