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Modlitebna CASD - Londýnská 30 - praha 2 - Vinohrady
CÍRKEV ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE

P r o g r a m s o b ot n í b o h o s l u ž b y

31. října 2009
9.30 - 10.30		

Sobotní škola
Společná píseň a modlitba
Sobotní škola ve třídách
Společná píseň a modlitba

10.30 - 10.40		

Přestávka

10.40 - 12.00		

Bohoslužba s kázání
Uvádí Králová J.
Společná píseň č. 119
Sborová oznámení / Kopecká E.
Společná píseň č. 1
Přímluvná modlitba
Přání k narozeninám s.Tuháčkové a Svobodové
Krátké varhaní preludium
Čtení z Bible – Mt 13,13-15 / Jonczyová M.
Modlitba před kázáním
Kázání – Kučera D.
„Duchovní vidění“
Hudební ztišení / Petřvalský L.
Sbírka pro sbor
Společná píseň č. 259
Modlitba / Kučera D.
Společná píseň č. 280

12.00		
14.00		

Zkouška pěveckého sboru
Kázání /Šotola J.

Prosíme všechny o vypnutí moblních telefonů během bohoslužby.

O Z N Á M E NÍ SBORU V I NOHRA D Y
1

Vítáme vás na dnešní bohoslužbě. Kázáním Božího slova nám dnes bude sloužit bratr Dušan
Kučera. Zkouška sborového zpěvu se uskuteční 15 min. po skončení dnešní bohoslužby..

2

Odpoledne od 14,00 bude kázat br. Šotola.

3

Dnes od 16,00 jsou zváni všichni členové KD k Jonczyům na „kolaudaci“ kazatelského bytu.

4

V pondělí se ke svému zasedání sejde Rada starších. Na programu bude schůzka s představiteli
Českého sdružení a Unie CASD.

5

Připomínáme sborovým zpěvákům, že mimořádná zkouška zpěvu se uskuteční v pátek 6. listopadu v 18,00.

6

Příští sobotu se v našem sboru uskuteční slavnostní děkovná bohoslužba, ve které chceme
Pánu Bohu děkovat za možnost rekonstrukce církevního objektu Londýnská 30. Dopoledne i
odpoledne bude kázáním Božího slova sloužit bratr M. Pavlík.

7

V sobotu za 14 dní tedy 14. listopadu proběhne společná sobotní škola od 9,30. Přednášet
bude bratr Řehák.

8

Moc se omlouváme všem, kteří se těšili na cyklus přednášek významných osobností s názvem
„Zvládáme svobodu?“ Vzhledem k tomu, že někteří z pozvaných přednášejících museli z vážných důvodů svou účast na přednáškách zrušit, byli jsme nuceni plánovanou akci zrušit.
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ODKAZ MICHALA PRODANA
vzpomínka R. Jonczyho na bratra Michala Prodana
pohřeb Neveklově v úterý 27. října 2009
Vážení smuteční hosté, zarmoucená rodino, sestry a bratři. Přišli jsme se dnes rozloučit
s naším milým zesnulým – tatínkem, dědečkem a bratrem v Ježíši Kristu, panem Michalem
Prodanem. Zemřel po krátké, těžké nemoci v úterý 20. října, ve věku nedožitých 88 let.
Zemřel člověk, který navzdory svým nedokonalostem a slabostem v paměti mnohých z nás
zůstane zapsán jako člověk zručný, pracovitý, vtipný, usměvavý, laskavý, ale také zásadový,
horlivý a především hluboce věřící. Pozorně jsem si prostudoval paměti psané jeho vlastní
rukou. Při jejich čtení jsem pochopil, v čem spočívalo tajemství positiv, které nám po sobě
Michal Prodan zanechal.

I. Láska matky
V prvé řadě to byla láska jeho milující matky. Ve svých pamětech Michal Prodan uvádí:
„Děkuji Pánu Bohu za to, že mi dal milující maminku. Byla to zbožná žena, která se za mne
denně modlila a prozpěvovala duchovní písně, které ji dávaly sílu k jejímu životnímu boji. Byly
to slzy a modlitby mé matky, které mne přivedly k poznání Boží lásky a milosrdenství.“

II. Životní problémy
Michala Prodana však rovněž formovaly problémy, se kterými se potýkal již od dob svého
raného dětství.
a) Těžké dětství a mládí
Díky bídě a hladu rozmáhajícímu se v jeho rodném kraji musel ve svých 18. letech, jakožto
mladý Rusín, odejít do Čech za prací. Zde čtyři roky těžce pracoval na gruntu jednoho sedláka.
b) Nemoc
Vše, co se mu v Čechách podařilo našetřit, musel po návratu do své vlasti věnovat dětem své
sestry, které v té době umíraly hlady. Díky bídě a odříkání onemocněl těžkou nemocí, s jejímiž
důsledky se pak musel potýkat ještě řadu let.
c) Obtíže druhé světové války
Krátce po svém uzdravení byl odvelen do války. Válčení jej nijak nenaplňovalo, proto z fronty,
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s kuráží sobě vlastní, utekl. Vojenský „mundur“ uschoval na nádraží v Plzni pod vagónem a
usídlil se v Měšících u Písku, kde pracoval jako kočí. Později mu jeden známý úředník vystavil
prozatímní pas a tím mu dopomohl k získání Československého občanství.

III. Zednická práce
Mnozí z nás si ještě určitě vzpomenou na to, že Michala Prodana formovalo také jeho
řemeslo. Maltu nahazoval lopatou . Nějakou dobu bydlel a pracoval v Táboře. Odsud se po
svatbě odstěhoval do Maletínské hájenky, kde spolu s manželkou pracoval v lese. Tam si spolu
ušetřili na svůj první domeček ve Všeticích. Zde spolu žili 25 let. V Neveklově pak postavili
další dva domy. Při tom všem Michal Prodan aktivně spolupracoval při stavbě několika církevních objektů. Navzdory pokročilému věku ještě stavěl dům svému synovi. Ten mu pak už jeho
aktivity musel doslova zakázat .

IV. Rodinné zázemí
Na formování osobnosti Michala Prodana měly rozhodující vliv nejen jeho matka, problémy, válka a práce. Důležité pro něj bylo i jeho rodinné zázemí. Při četbě jeho pamětí nelze
přehlédnout, jak moc miloval své děti. Cituji: “Psal jsem vám se slzami v očích, v těch pár
slovech, jak vás miluji.“ Tento refrén se zde opakuje nesčetně krát. U Prodanova lůžka v nemocnici i při nedávném neformálním posezení s jeho syny jsem se mohl ujistit, že otcova láska
nezůstala bez odezvy.

V. Víra a horlivé studium Bible
Největší část rukopisu Michala Prodana je věnována tomu, co vyčetl z Bible. Ta z něj,
z člověka, který se číst a psát učil sám teprve ve své dospělosti, udělala hotového „študióza“.
Poznání Bible prohloubilo jeho vztah k Bohu. V roce 1983 se po vzoru své matky nechal
pokřtít biblickým křtem ponoření a stal se členem Církve adventistů sedmého dne. Své poznatky z Bible si v žádném případě nechtěl nechat jen tak pro sebe. S horlivostí sobě vlastní je
předával dál svým dětem, příbuzným a známým. K vrcholu jeho pamětí bezesporu patří slova:
„Čerpal jsem pro vás, moje milované děti, z Božího slova hodně veršů, abyste se stejně jako já
utvrdili v jeho poznání tak, abychom se spolu mohli jednou setkat v jeho království.“
Nemám, co bych dodal… Snad už jen čest jeho památce. Amen.
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KAMENY, KTERÉ HOVOŘÍ
Vyberte si z lidu dvanáct mužů, po jednom z každého kmene, a přikažte jim:
Vyneste ze zprostřed Jordánu, odtud, kde nepohnutě stály nohy kněží, dvanáct kamenů, vezměte je s sebou a složte je na místě, kde této noci přenocujete… To bude mezi vámi na znamení. Až se v budoucnu budou vaši synové
vyptávat: Čím jsou pro vás tyto kameny?, odpovíte jim: „Vody Jordánu se rozestoupily před schránou Hospodinovy smlouvy; když procházela Jordánem,
vody Jordánu se rozestoupily. Tyto kameny budou Izraelcům památným znamením na věky.“ (Joz 4,2-8)
Tajuplné kameny. Kameny vyzdvižené ve 13. století před naším letopočtem ze dna Jordánu. Kameny vyzdvižené z míst, kde během zázračného přechodu rozvodněného Jordánu stáli
kněží s truhlou smlouvy. Kameny, z nichž později, na prvním tábořišti Izraelitů za Jordánem
vzniká posvátný kruh „Gilgál“. Kameny, mezi nimiž pak každý rok, vždy desátého dne prvního
měsíce, Židé slaví bohoslužbu připomínající spásonosnou jordánskou událost. Kameny zpřítomňující všem dalším generacím moc a slávu Hospodina, který svůj lid převedl suchou nohou
přes rozvodněný vodní živel. Kameny, které k nám v den, kdy jsme se sešli, abychom spolu se
Samuelem Martáskem slavili křestní bohoslužbu, mohou promlouvat i dnes.
I. Kameny vypráví o sestupujícím Jordánu
Slovo Jordán v překladu Češtiny znamená „sestupující, řítící se“. Vezmeme li v potaz význam tohoto slova, stává se Jordán výstižným symbolem života. I ten se totiž nezadržitelně,
velikou rychlostí řítí dolů, k „Mrtvému moři“. Komunistický režim většinu z nás poznamenal
vírou v iluzi pokroku. Ve škole nás učili, že vše bude vyřešeno v nekonečném procesu řešení
a vše rozpoznáno v nekonečném procesu poznávání. Tato naivní ideologie však nedokázala
nic změnit na tom, že člověk stárne, chřadne a umírá. Odborníci zdůrazňují, že člověk začíná
stárnout již ve chvíli, kdy se narodil.
Na vzestupu není lidský život a vzestupnou tendenci nemá ani úroveň společnosti, kterou
na této zemi již dlouhá léta budujeme. Stejně jako kdysi na Izraelce vody Jordánu, se i na nás
dnes stále intenzivněji valí důsledky lidské zvůle, hlouposti a násilí. Takový je prostě Jordán.
Nezadržitelný sesun a sestup. A nenamlouvejme si, na vzestupu není ani křesťanská církev.
Početně slábne, stárne a její vliv na dění ve společnosti je stále menší a menší.
II. Kameny vypráví o moci Hospodinovy schrány
Náš dnešní příběh však ukazuje, že i ten rozběsněný, dolů se valící Jordán může být zastaven. Z lidského hlediska se něco podobného může jevit zcela nemyslitelné. Vize zaslíbené
země, vize Božího království může v realitě, v níž žijeme právem vyznívat jako utopie. Také nás
od ní mnozí zrazují. Dolů se valící Jordán je přece nezadržitelný. Nedokáže jej zastavit lidská
statečnost, důmyslnost, ani lidské náboženské systémy.
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Je tady však ještě schrána Hospodinovy smlouvy, truhla symbolizující Boží přítomnost. Proto vojevůdce Izraelského národa volá: „ Přistupte sem a slyšte slova Hospodinova. Poznáte, že
uprostřed vás je živý Bůh… Před vámi přejde Jordán schrána smlouvy patřící Pánu celé země
a vody řítící se dolů se před ní rozestoupí. Zůstanou stát jako jednolitá hráz.“ (Joz 3,9-13) To
co není v lidských silách, dokáže Bůh.
III. Kameny vypráví o moci oběti Kristovy
Do vod Jordánu vstoupil před dvěma tisíci léty Bůh v lidském těle - Ježíš Kristus. Ve vodách
Jordánu byl pokřtěn. Bez zajímavosti není ani to, že jeho křest proběhl v Betabaře – dosl.
přeloženo „domě přechodu“, právě tam, kde lid Izraelský přešel Jordánem do zaslíbené země.
Během čtyřiceti dnů na poušti musel Ježíš čelit stejným pokušením, jako Izrael během čtyřiceti let svého putování pouští. Shromáždil kolem sebe „představitele dvanácti rodů Izraele“,
dvanáct apoštolů a vytvořil tak nový Izrael – křesťanskou církev. Tu pověřil úkolem: „Jděte do
celého světa a získávejte mi učedníky a křtěte je ve jméno Otce, Syna i Ducha svatého.“ (Mt
28,19) Jinými slovy řečeno“ „Provádějte je Jordánem“.
Cesta za Hospodinovou schránou dnem řečiště Jordánu určitě nebyla snadná, byla to však
cesta bezpečná a vedoucí k záchraně. Ani cesta následování Krista není cestou jednoduchou.
Je to boj víry, boj s vlastním sobeckým „já“, boj o schopnost odpouštět, milovat a sloužit. Boj,
ve kterém nelze zvítězit v lidské síle.
Přesto však vítězství v tomto boji nemusí zůstat nerealizovatelnou iluzí. Zaslíbená země je na
dosah ruky a to nejen v budoucnosti, ale už dnes. Svému malému příteli Zacheovi Ježíš přece
po jeho znovuzrození řekl: „Dnes přišlo spasení do tohoto domu.“ (Lk. 19,9a) Apoštol Pavel
v epištole Římanům, ve známé šesté kapitole, připomíná, že tajemství proměny lidského srdce
spočívá v ochotě s Kristem ve vodách Jordánu zemřít a s Kristem, v síle jeho vzkříšení, povstat
k novému životu. Ten, kterého vlny shora se řítícího Jordánu nepohltily, je s námi a otevírá
cestu do Božího království nám všem a dnes našemu milému Samuelovi. Amen
Tak o tom všem vyprávějí kameny vyzdvižené kdysi dávno z vyschlého řečiště Jordánu.
Pozorně jejich poselství naslouchejme a nikdy k němu nezůstaňme neteční. Určitě nebudeme
litovat. Amen
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Blíží se pravidelná setkání pedagogů
Oddělení výchovy Č-S Unie Církve adventistů s.d. pořádá opět pravidelná podzimní setkání pedagogů v
jednotlivých sdruženích v těchto termínech:
Slovenské sdružení: 31. října v modlitebně v Martině
České sdružení: 7. listopadu na Teologickém semináři v Sázavě
Moravskoslezské sdružení: 28. listopadu v modlitebně v Olomouci
Dopoledne obvyklý program, odpoledne vlastní setkání pedagogů. Zveme všechny učitele, vychovatele,
studenty a zájemce o tuto práci k aktivní účasti. Občerstvení zajištěno.

SBOR VINOHRADY - KONTAKTY:
PRVNÍ STARŠÍ SBORU					
STARŠÍ SBORU pro mládež					
STARŠÍ SBORU pro křesťanský domov				
STARŠÍ SBORU pro střední generaci a seniory			
KAZATEL SBORU VINOHRADY				

J. Králová		
Csaba Čák 		
V. Klouda		
J. Králová		
R. Jonczy		

732 780 561
604 981 263
724 607 200
732 780 561
724 607 201

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 zasilání zpravodaje elektronickou poštou zasílejte na uvedenou e-mailovou adresu
www.casd.cz/praha-vinohrady., vinohradsky. zpravodaj@email.cz

