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

PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY
29. června 2013
9.30 – 10.30

10.30 – 10.45
10.45 – 12.00
po skončení

Sobotní škola uvádí Martásková Libuše
Společná píseň č. 175 a modlitba
Sobotní škola v malých skupinách
Sbírka na misijní projekty CASD
Společná píseň č. 160 a modlitba
Přestávka
Instalační bohoslužba
podrobný program je uveden na vedlejší straně
fotografování
společné stolování Agape
(odpolední setkání s kázáním je zrušeno)

PROSÍME VŠECHNY o VYPNUTÍ MOBILNÍCH TELEFONŮ BĚHEM BOHOSLUŽBY.

OZNÁMENÍ SBORU VINOHRADY

1.
2.
3.
4.

Dnes proběhne slavnostní shromáždění, při kterém předseda
Českého sdružení CASD Pavel Zvolánek představí a do služebnosti
sborového kazatele uvede nového kazatele Michala Balcara.
Příští sobotu poslouží kázáním Božího slova bratr Reitz Rudolf.
Po skončení bohoslužby proběhne fotografování – rozpis najdete
ve zpravodaji – a následně jste všichni zváni ke společnému
stolování Agape.
Program na příští čtvrtletí bude k dispozici příští sobotu – na traktátu a na webových stránkách sboru.

Minulou sobotu byly vybrány tyto dary:
1026 Kč

Sbírka pro misijní účely CASD

2957 Kč* Sbírka pro potřeby našeho sboru; 2220 Kč jiné dary
*tj. 37 % částky potřebné na nejnutnější výdaje provozu sboru


10.45 – 12.00

Instalační bohoslužba – uvádí Klouda Vladimír
Varhanní preludium: Petřvalský Lukáš
Společná píseň č. 279
Sborová oznámení
Introit: Ž 135,1-3
Společná píseň č. 13
Přímluvná modlitba: Pavlík Martin
1. čtení z Bible – Iz 52,7-10: Žumár Lubomír (vsedě)
Rozloučení s odstupujícím kazatelem: Zvolánek Pavel
Rozloučení s odstupujícím kazatelem: Klouda Vladimír
Slovo odstupujícího kazatele: Jonczy Radomír
Píseň: Maranatha Gospel Choir: „Holy, holy“
Představení instalovaného kazatele: Zvolánek Pavel
Přivítání instalovaného kazatele: Klouda Vladimír
Slovo instalovaného kazatele: Balcar Michal
Slib instalovaného kazatele: Balcar M. + Zvolánek P.
Závazek církve: Zvolánek P. + sbor CASD Vinohrady
Vzkládání rukou: Zvolánek P. + výbor sboru
Promulgace: Zvolánek Pavel
Píseň pěveckého sboru: Jistebnický kancionál (1420):
Buóh všemohúcí
2. čtení – Mt 5,43-48: Haluzová Helena (vestoje)
Modlitba před kázáním: Kloudová Pavla
Kázání – Zvolánek Pavel
„Proč je tak málo zla?“
Píseň: MGC: „Send down your mercy“
Společná píseň č. 19
Modlitba: Jonczy Radomír
Sbírka pro potřeby sboru
Poslání: Žid 3,12.13
Společná píseň č. 280
Varhanní preludium


ON CHRÁNÍ PANNU IZRAELSKOU
Dt 22,13-21
kázání z bohoslužby z 22. 6. 2013 – br. Jonczy Roman

Pokoj vám od Boha, Otce našeho a jeho Syna Ježíše Krista.
Dnes bude tento pozdrav velmi důležitý, neboť dnešní text je pro nás neobvykle
znepokojující. Možná vás napadne otázka, zda se na takový text dá kázat? Ano, i já
jsem si kladl tuto otázku, když jsem nad ním přemýšlel. Dá se vůbec v tomto textu
nalézt Hospodin? Myslím si, že ano. Spolu budeme zjišťovat, kde se v našem textu
Hospodin skrývá.
Náš text je jedním z Hospodinových zákonů daných jeho lidu při vstupu do zaslíbené země. Deuteronomium představuje sbírku zákonů různého původu. Zákony
formulují jakási ochranná pravidla pro život. Avšak tyto zákony mají být dodržovány
komunitou Hospodinových vyznavačů, jež žijí v zemi, kterou jim dal Bůh k užívání.
Tyto zákony je odlišují od zbytku světa a dávají na vědomí okolním národům, kdo je
Izrael a kdo je jeho Pánem a jaký vztah má Hospodin ke svému lidu. Zákony jsou
jakýmsi vysvětlením nebo exegezí vztahu Boha k Izraeli, vysvětlují, jak je tento vztah
artikulován. Příběh Izraele je příběhem lidu připojeného k Bohu zvláštním smluvním
vztahem; tento vztah má své podmínky a požadavky specifikované v právu. Deuteronomistický kodex je v páté knize Mojžíšově zasazen do specifického kontextu:
je orámován texty blízkými smluvním formulářům. Vzhledem k tomu, že celá Pátá
kniha Mojžíšova má podobu smluvního protokolu, tvoří v něm Deuteronomistický
kodex kérygmatický střed této knihy neboli takzvané Jádro smlouvy. Obecná ponaučení smluvních formulářů jsou v Deuteronomistickém kodexu vystřídaná řešením
konkrétních situací. Jedna z takovýchto situací je i předmětem našeho společného
přemýšlení. Mnoho textů Deuteronomia obsahuje, jak se má Hospodinův vyznavač
chovat v sociálních interakcích, které mohou nastat v běžném životě. Spolu si projdeme konkrétní situaci, právní případ a jeho řešení a dopady. V našem dnešním textu
se jedná se o rozšíření sedmého zákona desatera – nesesmilníš.
Text hovoří o vzniklé právní situaci. Vystupuje zde muž, žena, otec, matka a starší
města. Muž si vezme ženu a po svatební noci, když je manželství naplněno, k ní
pojme nenávist. Neuvádí se zde důvody pro takovéto jednání. Ten muž se však
zachová tak, že ženu začne pomlouvat a jako záminku si zvolí napadení čistoty
ženy. Hebrejština nám říká: přivede na ni jméno zlé. Tato žena se nemůže takovému
obvinění bránit, protože nemá jak dokázat opak těchto slov právě pro konzumaci
manželství. Zde nastupuje na scénu otec ženy a její matka. Ti přinášejí důkaz čistoty
jejich dcery. Tímto důkazem je prostěradlo anebo svatební šat, který měla nevěsta
na sobě při své svatební noci. Pokud je tento důkaz potřísněn krví, pak je jasné, že
žena do manželství přišla v neporušeném stavu. Ano v neporušeném stavu, slyšíte
správně, neboť to co nastává v našem textu dále, je něco, co my dnes známe jako
reklamační řád.


Celá scéna se odehrává v branách města. Brána byla místo spravedlnosti. V branách bylo místo, kde seděli soudci, zpravidla starší a vážení mužové. Zde mělo být
dodrženo právo a spravedlnost. Zde také přichází otec a matka, aby předložili jasné
důkazy. Je třeba si povšimnout, že celá řeč se odehrává mezi otcem a staršími města. Žena ani její matka, dokonce ani muž, který roznáší pomluvu, zde nemluví. Muž
nemá ani šanci na svou obhajobu. Je třeba si uvědomit, že manželství nebylo uzavíráno mezi manželkou a manželem, ale mezi mužem a otcem ženy. On předával svou
dceru jejímu manželovi a proto „ručil“ za kvalitu zboží. Proto je to také on, kdo se
brání. Avšak nebrání jen sebe, ale také čest své dcery. Tímto jednáním ji ochraňuje
před zlovůlí jejího muže. Ten se k ní tedy nemůže chovat, jak by sám chtěl. Mezi ním
a jeho ženou ještě stále stojí otec a matka. Rodiče, kteří ještě, v určitých případech,
jsou za svou dceru odpovědní. Kdo jiný se za dítě postaví, než jeho vlastní rodič.
A jak se k případu postaví zástupci komunity? Důkaz, který přinese otec, ani nezkoumají, ale vezmou muže a trestají ho. Trest je 100 ks stříbra pro manžela, svou ženu
musí vzít zpět a nikdy se s ní nesmí rozejít. Odůvodnění takového trestu je napsán
ve verši 19. Protože roznášel zlou pověst o izraelské panně – v původním jazyku
by však také mohlo být: protože roznášel zlou pověst o panenství Izraele. Jako by
se celá komunita cítila takovýmto jednáním zneuctěna. Jako by chtěla naznačit, že
takovéto jednání nepřísluší Hospodinovu vyznavači.
A teď přichází ta velmi znepokojivá část textu a pravdou je, že ani já jsem si s ní
nemohl dlouho poradit. Verše 20 a 21 hovoří o tom, co se má dělat s dívkou, u které
nebylo panenství prokázáno. Ta zneuctila Izrael ještě víc než muž, jenž se dopouští
jednání zlého slova. U takovéto dívky se totiž předpokládalo, že smilnila, a trest za
smilství byl smrt. Z dnešního pohledu nesmyslná smrt. Ne však z pohledu Hospodinova vyznavače. Hlavně k němu totiž hovoří tyto dva verše. Jsou jakýmsi varováním
pro toho, kdo si nechá říkat Hospodinův vyznavač. Je mu nařízeno, aby odstranil zlo
ze svého středu. To znamená, že nikdy nesmí dopustit, aby k takovémuto potrestání
vůbec došlo. Smrt je krajní řešení! Komunita je vyzvána Hospodinem k ochraně
života. Tak jak si vysvětlit tento přísný trest stanovený samotným Hospodinem?
V souvislosti s naším textem mě napadla jedna novozákonní paralela z Matoušova
evangelia 18. kapitoly: „Kdo by svedl k hříchu jednoho z těchto nepatrných, kteří ve
mne věří, pro toho by bylo lépe, aby mu pověsili na krk mlýnský kámen a potopili ho
do mořské hlubiny.“ V našem textu není totiž upozorněno jen na dívku, jež smilní, ale
i na toho, kdo jí do smilství přivádí. Hospodinův vyznavač je totiž tím, kdo nese za
takovéto jednání zodpovědnost. A to jako ten, jenž se dopouští smilství, ale také jako
ten, kdo je přímo za smilstvo odpovědný. Má své syny a dcery chránit, vychovávat
tak, aby k takovýmto incidentům nedocházelo. Má jím dát lásku, řádnou výchovu, má
je naučit jak zodpovědně zacházet se svým životem.
Dívka má být ukamenována ve dveřích otcova domu, aby otec musel sledovat utrpení
své dcery. A projít si tím nejhorším trestem: přežít vlastní dítě. Musí žít s vědomím, že
ve své zodpovědnosti selhal. On je ten, kdo má udělat vše proto, aby ochránil ty, kteří
se sami před špatnými vlivy bránit nemohou. Nejedná se však zde jen o jednotlivce,


ale o celou komunitu Hospodinových vyznavačů. I komunita je zodpovědná za své
mladé, staré, nemocné a slabé. A je povinna je chránit. Před pomluvami, ale i před
svody. Smrt jednotlivce je zde představena jako výstraha, jako hluboká a bolestivá
rána na Hospodinově komunitě. Ta je nabádána k tomu, aby se takovýchto zranění
uchránila.
A zde nacházíme Hospodina. Hospodina, jenž si vybral egyptské otroky a udělal
z nich národ. Nejenže je vyvedl z domu otroctví, z domu dvojího sevření, ale ještě
je živil a chránil, vychovával na poušti. Hospodin skrze tento zákon učí své vyznavače, aby se chovali zodpovědně k těm, kdo jsou slabí, stejně jako on se zachoval
ke svému slabému lidu. Jeho vyznavač odráží jeho charakter. A tak je mu v tomto
zákonu připomenuto, že Hospodin se o něj postaral a i on se má starat o druhé, aby
zabránil zlu vítězit.
Amen

Z Teologického semináře
Teologický seminář CASD - Institut teologických studií a Vyšší odborná škola teologická a pastoračně sociální v Sázavě zve všechny zájemce o tříleté denní bakalářské studium oboru teologie k podání přihlášky ke studiu v nově otevíraném prvním
ročníku.
Studium je akreditováno pod ThHF ve Friedensau (absolvent získá titul B.A. uznávaný standardně na všech vysokých školách, s možností pokračovat v navazujícím
magisterském studijním programu) a současně i MŠMT ČR (jako souběžné studium
vyšší odborné školy).
Přihlášky ve 2. kole přijímacího řízení je možné podávat do 16. 8. 2013 a samotná
přijímací zkouška proběhne 1. 9. 2013. Podrobné informace včetně přihlášek jsou
Přemýšlivá duchovní osobnost… kde zájemci najdou i aktuální
k dispozici na stránkách školy (http://www.tscasd.cz),
Informovaný a sloužící křesťan(ka)…
kontakty pro případné e-mailové nebo
telefonické
dotazy.
Teologicky
vzdělaný absolvent(ka)…
Sociálně a humanitárně smýšlející věřící…
Budoucí kazatel, evangelista…

PhDr. J. Slowík, Ph.D.
Ředitel Teologického semináře Církve adventistů s. d.

pojď kus cesty

...s námi


Teologický seminář Sázava
V roce 2013 nabízíme tyto typy
denního studia:

NAROZENINY V LÉTĚ OSLAVÍ:
Šebestová Jana

2. 7.

Tuháčková Iva

4. 8.

Reitzová Jana

5. 7.

Kreislová Lenka

9. 8.

Vozanka Petr

7. 7.

Bajuszová -Sičáková Renata

9. 8.

Šubrtová Eva

9. 7.

Imramovská Vendula

10. 8.

Vokolková Marie

9. 7.

Bijoková Veronika

10. 8.

Chytrá Renata

11. 7.

Víšková Vladimíra

11. 8.

Moravcová Soňa

12. 7.

Pospíšilová Eva

15. 8.

Suchánková Eugenie

12. 7.

Nováková -Pokorná Marcela

18. 8.

Špinar Bohumil ml.

14. 7.

Jiránek Otakar

19. 8.

Turóciová Dana

17. 7.

Fojtíková Petra

21. 8.

Hrůzová Miloslava

17. 7.

Jonczová Anděla

23. 8.

Vlachová Viki

18. 7.

Dudrová Eva

25. 8.

Linhartová Jana

25. 7.

Vozanková Jana

25. 8.

Jiránková Hana

26. 7.

Haluzová Helena

26. 8.

Neuwirth Petr

26. 7.

Krajáková Dita

26. 8.

Mráz Jan

27. 7.

Klemperová Valentina

30. 7.

Z webu www.casd.cz:



FOTOGRAFOVÁNÍ

Začátek: ihned po ukončení bohoslužby. Prosíme, neodcházejte.
Průběh:
1. SBOR JAKO CELEK (členové i přátelé, všichni)
2. KD, tj. všichni, kdo se necítí být dětmi, mládeží nebo seniory
3. MALÉ DĚTI, tj. od miminek po předškoláky
4. SENIOŘI naši milí
5. „VELKÉ DĚTI“, tj. žáci ZŠ a SŠ
6. MLÁDEŽ, obtížně definovatelná skupina, ale však vy víte...
Časový harmonogram: pro focení sboru (celku) cca 20 minut, pro další
skupiny vždy 7-10 minut. Čím budeme disciplinovanější, tím rychleji focení
proběhne. Odměnou nám bude vzácná památka.

Přejeme vám všem hezký a požehnaný celý týden!
Vzpomeňte kdykoli na poslání tohoto týdne – Žid 3,12.13:
Hleďte, bratři, aby snad v někom z vás nebylo zlé
a nevěrné srdce, takže by odpadl od živého Boha,
13
a proto se navzájem napomínejte každý den,
dokud se říká Dnes, aby nikdo z vás nebyl zatvrzen klamem hříchu.
12

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 PRAHA VINOHRADY – kontakty:
PRVNÍ STARŠÍ SBORU
V. Klouda

724 607 200

STARŠÍ SBORU pro křesťanský domov

J. Fuksa

724 607 270

STARŠÍ SBORU pro seniory

V. Kubík

737 947 439

TAJEMNÍK

R. Vlach

602 285 135

KAZATEL SBORU VINOHRADY

R. Jonczy

739 345 670

SPRÁVCE

T. Chytrý

774 075 470

Informace o zpravodaji:
Příspěvky do zpravodaje zasílejte nejpozdějivždy do ČTVRTKA.
Na uvedenou e-mailovou adresu můžete také zasílat žádosti o zasílání zpravodaje elektronickou poštou. www.sborvinohrady.cz, vinohradsky.zpravodaj@email.cz


