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2. května 2009

Společná píseň a modlitba
Studium Bible v malých skupinách
Sbírka pro misijní projekty CASD
Společná píseň a modlitba

Uvádí / Jonczy R.
Společná píseň č.
Sborová oznámení / Náhúnková R.
Společná píseň č.
Přímluvná modlitba / Liebl P.
Píseň pěveckého sboru - J.S.Bach: Chorál z kantáty BWV 147
Čtení z bible , Žalm 84 / Kaňková J.
Modlitba / Lieblová R.

1.

Dnes dopoledne nám Božím slovem poslouží bratr Hradský, kazatel místního sboru Evangelické církve
metodistické. Bratra tímto mezi námi co nesrdečněji vítáme.
2. Sboroví zpěváci se sejdou k nácviku písní 15 minut po skončení bohoslužby.
3. Odpolední shromáždění se koná poblíž Strašnického sboru v ulici Nad Olšinami 17 od 14,00 a dnes
bude kázat náš kazatel Radek Jonczy. Od 15,30 se ve Strašnicích koná modlitební setkání.
4. Schůzka Vinohradských Hrozinek se příští týden kvůli prodlouženému víkendu a s ním spojenému
odjezdu některých rodičů a dětí mimo Prahu, nekoná.
5. Pracovní jednání konference Unie se uskuteční 7. – 10. května v Malenovicích. Slavnostní
konferenční shromáždění proběhne v sobotu 16. května ve velké sportovní hale ČEZ Aréna v OstravěZábřehu. Všichni ti, kteří by rádi byli u toho, ale do Ostravy se rozjet nemohou, jsou v onu sobotu zváni
do Smíchovského sboru, ve kterém bude konferenční bohoslužba z Ostravy v přímém přenosu
přenášena velkoplošnou projekcí na velké plátno.
6. Příští sobotu nám kázáním Božího slova poslouží náš bratr Vladimír Král.
7. Příští sobotu proběhne mimořádná sbírka na podporu humanitární organizace ADRA. Více informací
naleznete ve zpravodaji.
8. V neděli 17. května bude od 9,00 Český rozhlas 2 v přímém přenosu vysílat společnou bohoslužbu
Vinohradského sboru a Metodistické církve evangelické. Zpěvákům předem děkujeme za jejich službu
a vás ostatní prosíme, pokud můžete, přijďte v 8,45 do tohoto sálu svou účastí podpořit mediální formu
evangelizační práce.
9. Minulou sobotu se ve sbírce určené na provoz sboru vybralo 5479,- Kč a na misijní projekty 1646,- Kč.
10. Částka darů na rekonstrukci sboru se za měsíc březen navýšila o 27 500,- Kč, celková částka tedy činí
4 195 900,-Kč. Dary určené na rekonstrukci sboru můžete posílat na sborový účet 187 136 9/0800,
variabilní symbol 11111. Pokud nemáte možnost dary poslat touto cestou, můžete obálku s vámi
darovanou finanční částkou vhodit do kasičky určené na desátky. Obálku prosím popište slovem
„rekonstrukce“. Ochotným dárcům děkujeme a prosíme Vás, abyste pamatovali na to, že bychom na
rekonstrukci jako sbor rádi přispěli částkou 5 000 000,- Kč. Aktuální fotky z rekonstrukce si můžete
prohlédnout na webových stránkách sboru. Adresa: www.sborvinohrady.cz.

Kázání – Hradský P.
„Bůh miluje užitečné i neužitečné“
Hudební ztišení / Radek&Vlasta
Sbírka pro potřeby sboru
Společná píseň č.
Závěrečná modlitba / Hradský P.
Společná píseň č. 280

12:15 hod.
14:00 hod.
16:00 hod.

Pilková Josefina
Zurynková Jaroslava
Martásková Libuše

8. května
9. května
9. května

Nahůnková Renata
Čáková Marcela

Nácvik sborového zpěvu
Odpolední bohoslužba – Strašnice, kázání br. Jonczy R.
Modlitební chvíle – Strašnice
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10. května
12. května

Vážení členové sboru,
přináším vám nové informace týkající se postupu stavebních prací rekonstrukce sboru CASD Praha
Vinohrady a domu Londýnská 30
pro větší přehlednost textu vám doporučuji sledovat postup prací na nových fotografiích s daty
20090410 a 20090427 uložených v následujících dnech na webové stránky sboru
každá fotografie je opatřena datem jejího pořízení a průvodním komentářem
dům 1.PP, 2.NP - 6.NP
v jednotlivých bytech, kancelářích a na chodbách domu byly osazeny dveře, okna a topná tělesa
do toalet a koupelen jsou doplňovány jednotlivé komponenty jejich vybavení (vany, sprchy atd.)
postupně se dokončují úpravy povrchů stěn bytů kanceláří chodeb a schodišť
postupně se na podlahy jednotlivých místností pokládají dlažby
prakticky v celém objektu L30 stále probíhají práce na rozvodech silno a slaboproudu, jednotlivých
komponentů rozvodů zabezpečení a signalizace, rozvody datových sítí
v prostoru předzahrádky domu byly vybetonovány zídky vymezující travnaté a pochozí části
předzahrádky
sbor:
probíhají práce na rozvodech audio video vybavení, datových a zabezpečovacích sítí
byla položena dlažba takřka v celém prostoru sálu modlitebny
byly osazeny všechny součásti prosklených stěn a dveří sálu modlitebny
po opravě vadných částí střechy sboru byl proveden – na tmavohnědo - celkový nátěr střechy
byla dokončena změna dispozice sociálního zázemí sboru
na 15.a 16.5. je naplánováno nastěhování všech 25-ti ks lavic
Milé sestry, milí bratři,
v sobotu 9. května 2009 si naše církev po celém světě připomíná práci humanitární organizace ADRA.
S poděkováním za Boží vedení se připojuje i Česko-Slovenská unie. S vděčností si uvědomujeme, co
všechno jsme mohli v minulém ruce s vaší podporou uskutečnit i v rámci ADRA Česká republika a
ADRA Slovensko. Svými prostředky jste mimo jiné pomohli obětem cyklonu, který se přehnal loňského
května Barmou, pomáhali jste rovněž válečným uprchlíkům v Gruzii a přispěli jste na pomoc obětem
epidemie cholery v Zimbabwe. Vaše dary však pomáhaly i u nás doma a jsme rádi, že můžeme
organizovat především práci dobrovolníků v našich deseti regionálních pobočkách.
V rámci připomenutí práce organizace ADRA je také po celém světě ve všech našich sborech
organizována sbírka na podporu činnosti této adventistické humanitární organizace. Sbírka je letos
motivována textem z epištoly Pavla ke Galatským: „Berme na sebe břemena jedni druhých…“ Obracíme
se tedy na vás s prosbou o finanční podporu práce ADRA v rámci sbírky vyhlášené na sobotu 9. května
2009.
Žijeme ve zvláštní době, jež nám poskytuje nebývalé možnosti v uskutečňování našeho poslání. Máme
radost, že smíme ve smyslu evangelijní zvěsti sloužit druhým i s vaší podporou. O naší práci se můžete
dovědět více aktuálních informací z webových stránek www.adra.cz, popřípadě z naší internetové
televize.

atrium sboru:
byla položena dlažba v celém prostoru atria a ve všech přilehlých místnostech
v prostoru atria byla osazena betonová tělesa lavic a květníků
provádějí se přípravy pro obložený schodišť atria kamenným obkladem
na ochozu atria se dokončuje podoba květníků a vývodů vzduchotechniky a dále přípravy pro položení
betonové dlažby
společenské centrum sboru 1.NP - čajovna + pravá část SC:
v pravé „sborové“ části čajovny se dokončují úpravy povrchů stěn a s klenutých stropů
v pravé části SC jsou hotovy rozvody pro osazení kuchyňské linky a umyvadel pro potřeby sobotní školy
společenské centrum 1.PP - sál:
byly dokončeny keramické obklady a položení dlažby v prostorech sociálního zázemí SC
postupně se dokončují rozvody silno a slaboproudu v prostoru spodního sálu SC
Tomáš Chytrý
správce sboru

Vaši bratři v Kristu Ježíši
Eduard Miškej, Jan Bárta
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„Bůh vám dá všechno, co potřebujete, podle svého bohatství v slávě v Kristu Ježíši“. (Fp 4,19)
Milé sestry a bratři ve sborech Česko-Slovenské unie,
chceme Vám připomenout informaci o unijní konferenci, kterou jsme posílali dopisem na sbory dne 12.
prosince 2008.
Pracovní jednání delegátů unijní konference bude probíhat ve dnech 7.–10. května v hotelu Petr Bezruč
v Malenovicích blízko Frýdlantu nad Ostravicí. Pamatujte, prosíme, na svých modlitbách na to, aby Pán
Bůh vedl a žehnal jednání delegátů, kteří budou hodnotit život a činnost naší církve za minulé pětileté
období, kteří zvolí nové vedení církve a vytyčí plány církve pro další období. I když se vlastní život
církve prakticky odehrává v životech jednotlivých věřících a ve sborech, Boží lid jako celek potřebuje
znát směr, kterým se církev bude ubírat a to, na co má zaměřit svoji pozornost a úsilí v dnešní době. A
právě to je úkolem unijní konference.
Chceme Vás také pozvat na slavnostní konferenční shromáždění, které se uskuteční v sobotu
16. května 2009 ve velké sportovní hale ČEZ Aréna v Ostravě-Zábřehu. Naše pozvání platí pro celé
rodiny i s dětmi, abychom jako církev po delší době znovu prožili nádherné společenství Božího lidu.
Dopolední bohoslužba začne v 9 hodin. V první části bude program dětí. V druhé části po představení
nového unijního výboru bude kázat host z Generální konference bratr Mathew A. Bediako. Během
odpoledního programu, který začne ve 14 hodin, představí svoji činnost některá oddělení a instituce
církve a uslyšíme mnoho krásných písní a hudebních děl z různých sborů Česko-Slovenské unie.
Během soboty bude v hale probíhat i výstavka, na které představí svoje aktivity instituce a oddělení
církve společně s podpůrnými organizacemi. Prostřednictvím AWR bude možné celý program sledovat
na internetu. Co se týče dopravy, z nádraží Ostrava–Svinov k místu shromáždění jede tramvaj č. 7,
z hlavního vlakového i autobusového nádraží č. 2 směrem Ostrava– Vyškovice. U ČEZ Arény je velké
parkoviště, kde bude moci zaparkovat auta.
Celá konference bude probíhat v duchu motta „Bůh s námi“. Přítomnost Boží v církvi skrze
Ježíše Krista bude hlavní myšlenkou společného shromáždění, na kterém budeme oslavovat našeho
nebeského Otce.

S přáním Božího požehnání
Josef Hrdinka

Milí mladí lidé, sestry a bratří,
jsme rádi, že Vám můžeme napsat to, co zřejmě již víte: Teologický seminář opět otevírá nový
ročník. Na TS lze studovat nejen teologii, ale i zaměření sociální a pastorační. Seminář tedy
připravuje nejen kazatele a kazatelky, ale také sociální, pastorační a humanitární pracovníky –
tedy ty, kteří mohou sloužit nejen v církevních institucích, ale také v široké oblasti sociálních
a humanitárních služeb. Studenti končí po třetím roce titulem DiS. (diplomovaný specialista) a – pokud
chtějí pokračovat - po čtvrtém roce titulem bakalář (B.A. nebo B.Th.). Studium teologie přechází pod
Vysokou školu ve Friedensau, takže studenti s ukončeným titulem bakaláře teologie z Friedensau
mohou dále studovat na všech českých i evropských vysokých školách.
TS nabízí také možnost jít studovat pouze na jeden rok. Pro toho, kdo si chce rozšířit biblické
znalosti a získat základní teologické informace nebo si chce ujasnit, proč jsme právě adventisté, anebo
prostě přemýšlí o tom, co dál, a váhá, jak se v životě orientovat, je to docela zajímavá nabídka.
Výbornou možností totiž je, že student či studentka může přijít studovat jen na jeden rok, ale pokud ho
studium nadchne a má maturitu, může se rozhodnout pokračovat ve 2. ročníku třeba ve studiu teologie
nebo - když ho více láká sociální oblast – v zaměření pastoračně sociálním, protože studium je
společné a teprve po 1. ročníku se dělí. Myslím, že nabízíme dobrou možnost pro mladé lidi – nejen
pro chlapce, ale i pro děvčata, a proto - máš-li k dispozici třeba jen jeden rok - přemýšlej o této
možnosti.

Jsme vděčni za to, že můžeme žít uprostřed krásné přírody na Sázavě, máme zde skvělý kolektiv
studentů, kvalitní učitele a zaměstnance. Rádi přijmeme mezi sebe dívky i mladé muže, kteří se
rozhodují pro službu Bohu i lidem.

Pokud začneš přemýšlet o tom, že to možná stojí za úvahu – jít aspoň na rok na seminář, rádi Ti
poskytneme bližší informace, můžeš se podívat na naše stránky, napsat nebo zatelefonovat anebo se
k nám můžeš přímo přijet podívat, my Ti vše ukážeme a povíme víc.

Služba Pánu Bohu a lidem je tím nejdůležitějším, ale také nejkrásnějším povoláním, zveme Tě proto,
přijď se na ni připravit. Pán nechť Tě vede ve Tvém rozhodování,

Pavel Šimek,
Luděk Svrček, ředitel TS
Edvard Miškej
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KROKY ČESKÉ HISTORIE
TEPLICKÁ MLÁDEŽ VÁS ZVE NA

9.část - Boleslav I. Ukrutný
Minule jsme skončili u sdělení, že vlády v českém knížectví se ujal, byť za zcela nepřijatelnou
cenu, Václavův bratr Boleslav. "Bylť tento kníže Boleslav, smí-li se knížetem nazývati ten bezbožný a
násilný, krutější než Herodes, surovější než Nero, převyšující Decia nelidskostí zločinů, Diokleciána
krvelačností, čímž si získal příjmení Boleslav Ukrutný, tak ukrutný, že se v ničem neřídil rozvahou ani
rozumem, nýbrž všechno činil podle své libovůle a nálady ...".

Každoroční tradiční městské slavnosti za účasti řady českých i zahraničních hudebních skupin.
Koncerty klasické, folklórní i moderní hudby.

KDE
Sbor CASD Teplice
Kříčkova 13

KDY
29. -31. 5. 2009

OD-DO
pátek večer-neděle
odpoledne

Lázeňská sezóna v Teplicích se letos otevírá již po 885. Rok co rok, vždy poslední víkend v měsíci
květnu se do Teplic sjedou davy lidí, aby si poslechly muziku všech možných žánrů, zhlédly vystoupení
šermířů a divadelních spolků … Ale tento rok tam bude ještě něco navíc. Tento rok si Zbyšek Jonczy a
Vašek Vondrášek řekli: „Něco tomu chybí !“ Nevíte ? Přece MY – MLADÍ KŘESŤANÉ , ADVENTISTÉ
SEDMÉHO DNE !!!

A TAK LETOS VŮBEC POPRVÉ V HISTORII OTEVÍRANÍ LS. BUDE V TEPLICÍCH TAKÉ FESTIVAL
KŘESŤANSKÝCH KAPEL, VÝSTAVA KLUBŮ ZDRAVÍ A SPOUSTA JINÝCH UŽITEČNÝCH
ČINNOSTI. A VY VŠICHNI MŮŹETE BÝT U TOHO !!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------S sebou: spacák, karimatku, (případně stan) Bibli a dobrou náladu ☺
účastnický poplatek za ubytování, stravu: 100 kč.
(Strava bude zajištěna od páteční večeře až do nedělní snídaně)
Chcete li přijmout naše pozvání a přijet, dejte nám do 20.5. 2009 vědět na tyto adresy:
jonczy@seznam.cz, samuelsmith@seznam.cz
program a další info na www. mladez. net
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Tak nového českého knížete charakterizuje kronikář Kosmas ve své Kronice české začátkem 12.věku,
tzn. cca 180 let po roce vraždy. I když můžeme připustit, že přechod vlády do rukou Boleslavových lidí
nebyl procházkou v růžové zahrádce, vůči ostatnímu Kosmovu horlení se musíme ohradit. Kdyby pro
nic jiného, tak proto, že na rozdíl od jím jmenovaných římských císařů byl Boleslav, toho jména první,
pokřtěn. A že se neřídil rozvahou ani rozumem? To osudné ráno na staroboleslavském hradišti asi
opravdu málo, ale později již velmi vytrvale.
Nuže povězme si o té době jeho panování pár slov, abychom mohli alespoň sami trochu posoudit, jak
to s tou jeho osobou a vládou tehdy bylo. Vládl v českém knížectví minimálně 32 let (možná o 5 let
déle).
A to není s ohledem na dobu vlády českých panovníků málo, naopak můžeme říci, že jen málo
panovníků vládlo našim zemím déle a to včetně těch novodobých.
Jeho první snahou po vnitřní "konsolidaci" své moci bylo převzít a posílit armádu a s její pomocí upevnit
i rozšířit oblast svého panování. To se zejména týkalo na východě kouřimského hradiště Zličanů (o
nichž jsme se již zmínili při knížeti Václavovi) a zejména na severozápadě knížectví Lučanů. Sem k
jakémusi hradišti, které stálo na místě dnešního města Žatce, vytáhl Boleslav I. již v roce 936 proti
"podkrálíčkovi" saského krále Jindřicha I. Ptáčníka, který byl však již v té době raněn mrtvicí a posléze v
tomto roce zemřel. Byl to v této době již Sasům poplatný kníže Lučanů, snad i onen bájný Vlastislav, se
kterým se Boleslav střetl. Lučan ihned žádal o pomoc svého saského ochránce a dostalo se mu jí
dvěma proudy : Durynkové z dnešního Erfurtu a Sasové z Merseburku.
Oba proudy se blížily k dnešní Míšni, která ležela na území již v té době podrobeného slovanského
kmene Daleminců, který též patřil k pobaltským Slovanům. Boleslavovy voje minuly Lučany a zaútočily
přímo na německé posily na jejich území. Durynkové, jak zapsal saský kronikář Vidukind, před Čechy
prchli, zatímco saské vojsko složené z omilostněných lupičů nad Čechy nejdříve získávalo převahu.
Tu však promarnili Sasové, když začali loupit a přišedší nové Boleslavovy oddíly je snadno do jednoho
vybily. Boleslav se poté vrátil zpět do Čech a vchodu dobil ono hradiště "podkrálíčka", které zničil a
území přivtělil ke svým državám. Tak se postupně rozšiřovalo území, kterému český kníže Boleslav I.
vládl. Na místě původního hradiště poraženého knížete vybudoval nové mohutné hradiště přemyslovské
a to s rozsáhlým předhradím a vysoko nad ním čnějící akropolí.
Toto místo nazývá opět Vidukind k r.950 Novým hradem : "Urbs quae nuncupabatur Nova". Pro tento
rok bylo toto již přemyslovské hradiště velice významné pro Sasy, neboť v jeho podhradí se údajně
Boleslav I. po 15 let trvajícím odporu poddal saskému králi, kterým byl od r.936 Jindřichův syn Ota toho
jména první. Nebylo to asi veliké vítězství saského krále, jak oslavně kronikář píše, ale spíše krok
vynucený potřebou obou vládců s ohledem na narůstající nebezpečí z východu (maďarské kmeny) a
jihu. V každém případě pro Boleslava I. skončila drobná, avšak vyčerpávající a síly vážící váda s
mocným severním sousedem a mohl nyní daleko lépe uskutečňovat plány na rozšíření "svého" území.
Tak se také postupně stalo. Již u hradiště Nova nazval Vidukind Boleslava I. sokem Oty I. důstojným a
to jistě není zanedbatelná poznámka. Boleslav totiž hned od r.935 navázal na práci svého bratra a
téměř všechna hradiště zesílil a mnoho dalších vybudoval, buď jako nová či staronová, často vedle
starých zaniklých hradišť, jež měla své slovanské kořeny až někde v 9.stol. či snad ještě dříve. Tak

9

vznikly Doudleby, Prácheň, Stará Plzeň, Sedlec, Žatec, Litoměřice, Bílina, Mělník (nový správní hrad
vedle původního hradiště Pšov), Mladá Boleslav, Oldřiš, Kouřim (opět nový přemyslovský hrad vedle
starého zlického hradiště), Šance (u Březnice) a postupně další a další.
Když se podíváte na mapu, kde tyto jmenované správní hrady leží, již vidíte jedno nové : za knížete
Boleslava I. byly již celé dnešní Čechy pod pravomocí přemyslovského knížete. Tam, kde nebylo možno
dojít k obsazení po dobrém, bylo samozřejmě území dobito ohněm a mečem.
Tak, zjednodušeně řečeno, vznikl český stát a s ním (i když opožděně) i státní vědomí jeho obyvatel.
Kníže byl nejvyšší vládce i soudce. On garantoval svým lidem ochranu před nepřáteli. K tomu musel
vydržovat vojsko a to vše vyžadovalo jak naturální daně, tak i daně peněžité. Je to též doba, kdy
panovník začíná svým družiníkům dávat do držení jako léno části svého území.
Z toho postupně, i když až za cca 150 let, vznikne česká rodová šlechta. Co že jsme to napsali?
Peněžní forma daní? A v 10.století? Ano, zde se musíme zmínit o dalším velmi důležitém bodu
Boleslavovy politiky a tím je ražba vlastní měny. Směnný obchod již přestal dostačovat a i když stále
trval, bylo nutno přikročit po vzoru Saska a Bavorska i k zajištění vlastní české měny.
Tak náš kníže Boleslav I. razí své první mince - jsou ze stříbra a říká se jim denáry. Měna byla stabilní
a pevná. Díky arabskému kupci Abrahamovi Jakubovi, který se však psal Ibrahim ibn Jákúb a který naši
zemi v této době navštívil (v 60.letech 10.stol.) víme, že už tyto mince, které obchodník nazývá kinšáry,
existovaly. Takže ražba začala okolo r.955. Jakou měly asi hodnotu? Z jedné tzv. karolinské libry stříbra
(to bylo 408 g) bylo raženo 240 takovýchto denárů. Takže si to přepočítejte a v nejbližším zlatnictví se
zeptejte na dnešní hodnotu. O hodnotě historické vám tam ale asi nic neřeknou a ta bude o hodně
vyšší. Na denárech bylo raženo Boleslaus dux - Praga civitas. Také jméno manželky Boleslava I.
známe právě z denárů - Biagota. S ní měl Boleslav I. několik synů a dcer, ale o těch až dále. První a
jediná z té doby známá mincovna byla v Praze na Vyšehradě. Je to současně první historicky doložené
svědectví o tomto významném pražském hradišti, protipólu Pražského hradu. Horymíre promiň!
Upevnění svého postavení vládce a neustálým rozšiřováním území, kterému náš kníže vládl,
došlo k téměř neuvěřitelnému : rozsah země Boleslava I. byl Čechy, Morava, Slezsko, Krakovsko a tzv.
Červené hrady, což je území východně od Krakova až k řece Bug. V r.955, tzn. 5 let po smíru s Otou I.,
zúčastnil se Boleslav I. se svými zbrojními oddíly bitvy na řece Lechu. Zde se Čechové vyznamenali,
Maďaři byli poraženi a jejich nájezdy na západ ukončeny. Tak jsme si o Boleslavovi to podstatné již
řekli, ale přeci ještě ne vše. Ještě jsme nemluvili o jeho velikém snu, snu který úplně vyvrací Kosmovu
podobu tohoto knížete; totiž to, že toužil, aby jeho knížectví - Čechy mělo své vlastní biskupství.
Za tím účelem se zakládaly na všech již námi zmíněných (ale i jistě dalších) místech křesťanské
svatostánky - kostely, buď centrály - rotundy, malé jednolodní tribunové kostelíky, ale i větší až třílodní
kostely, tzv. baziliky.
Co chybělo? Vlastní český světec. Ale ten už tady přece byl! A tak Boleslav, nejen že za bratra dokončil
a vyzdobil jeho čtyřapsidovou rotundu (první kostel na místě dnešní katedrály sv.Víta), ale v r.938
nechal tělo svého bratra převést ze Staré Boleslavi do Prahy a zde, tj. v rotundě, jej pietně pohřbil. Celá
tato akce byla, jak dokládají legendy, provázena řadou zázračných příhod. Naplnění svého snu se už
ale Boleslav I. nedočkal. Patnáctého dne měsíce července 967 (i když jsou někteří historici, u nichž
najdete r.972) umírá a jeho sen uskuteční až jeho děti - Boleslav II., který si na rozdíl od tatínka u
Kosmy vyslouží přídomek "Pobožný" a hlavně jeho dcera Mlada - Marie. Ale o tom zase, dá-li Bůh,
příště.

Děkujeme za váš zájem o českou historii. J. a S. Linhartovi
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