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

PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY
26. dubna 2014
9.30 – 10.30

10.30 – 10.45
10.45 – 12.00

Sobotní škola uvádí Babka Martin
Společná píseň č. 9 a modlitba
Sobotní škola v malých skupinách
Sbírka na misijní projekty CASD
Společná píseň č. 23 a modlitba
Přestávka
Bohoslužba s kázáním uvádí Klouda Vladimír
Varhanní preludium: Špinarová Eva
Společná píseň č. 279
Sborová oznámení
Introit: Iz 12,4
Společná píseň č. 109
Přímluvná modlitba: Miškej Edvard
1. čtení z Bible – Mt 13,3-9: Píchová Marta (vsedě)
Píseň pěv. sboru: John Rutter (*1945): Requiem/Pie Jesu
2. čtení z Bible – Mt 13,24-30: Sikorová Renata (vestoje)
Modlitba před kázáním: Jiránek Otakar
Kázání – Filipi Pavel
„Podobenství o pleveli mezi pšenicí“
Hudební přednes: J. S. Bach: Matoušovy pašie, árie
„Erbarme dich, mein Gott“ (část II, č. 39), Imramovská Vendula – zpěv, Vonášková-Nováková Jana – housle, Špinarová Eva – klavír
Společná píseň č. 77
Modlitba: Filipi Pavel
Sbírka pro potřeby sboru

14.00

Poslání: Dt 32,4
Společná píseň č. 280
Varhanní postludium
Odpolední shromáždění s kázáním: Šotola Jaroslav

PROSÍME VŠECHNY O VYPNUTÍ MOBILNÍCH TELEFONŮ BĚHEM BOHOSLUŽBY.



OZNÁMENÍ SBORU VINOHRADY

1.

Dnes dopoledne nám kázáním Božího slova poslouží bratr Pavel Filipi. Odpoledne bude kázat bratr Jaroslav Šotola.

2.
3.

Příští sobotu nám kázáním poslouží bratr Michal Balcar.

4.

Zájemci o červnový pobyt na Karolíně nechť se nahlašují sestře Dudrové.
Přihlášky ke sborovému víkendu jsou k dispozici u traktátu.

5.

Společenské centrum Londýnská 30 zve:

Dnes proběhne odpolední schůzka KD2 – u Jiránků v Loděnicích.
Naše mládež tráví celý víkend na Karolíně.

▫ V pondělí 28. 4. pokračuje od 18.30 h pravidelné setkávání nad biblickými texty v učebně SC. Michal Balcar zve zájemce k dokončení
přerušeného studia 13. kapitoly Markova evangelia.

Minulou sobotu byly vybrány tyto dary:
0 Kč

Sbírka pro misijní účely CASD (sbírka neproběhla)

8881 Kč* Sbírka pro potřeby našeho sboru
2000 Kč

jiné dary

*tj. 111 % z částky potřebné na nejnutnější výdaje provozu sboru


Sýrie: ADRA zajišťuje léky, oblečení i školní
pomůcky

Humanitární pomoc v zemi je velmi komplikovaná a nebezpečná. Téměř dva a půl
milionu Syřanů opustilo své domovy a hledají útočiště v sousedních zemích. Jenže
nemají peníze na léky, chybí jim teplé oblečení, dětem nemohou koupit ani školní
potřeby. ADRA pomáhá už od roku 2013 syrským uprchlíkům v Jordánsku, Libanonu
a v samotné Sýrii zajišťuje nejakutnější humanitární pomoc. V zemi je poničená
infrastruktura, mnohé cesty jsou uzavřené, všude panuje chaos. Pro 8,7 milionu lidí,
kteří jsou odkázáni převážně na pomoc zvenčí, je situace opravdu zlá.

Léky nemocným, dětem učebnice
Rodiny v nouzi dostávají teplé oblečení a přikrývky. „Zaměřujeme se hlavně na ženy
a děti, které jsou nejzranitelnější,“ upřesňuje Natália Lopéz z ADRA International.
Kromě toho ADRA v Libanonu poskytuje lékařskou pomoc. V Jordánsku se zase
snaží zpřístupnit dětem uprchlíků vzdělání. „Poskytujeme jim školní potřeby a vybavení. Každý člověk by měl mít právo na vzdělání. Projekty, jako je tento, ho pomáhají
naplnit,“ říká Thierry Van Bignoot, ředitel krizového řízení při ADRA International
a dodává, že rodiny uprchlíků mnohdy bojují s vysokými nájmy a stěží získají dost
peněz, aby zaplatily bydlení a potraviny. „Oblečení a školní potřeby jsou už prostě
velký luxus,“ uzavírá.
Humanitární pracovníci, kteří se ze Sýrie průběžně vracejí, se shodují na jednom.
Válka v Sýrii je výjimečná a děsivá. A to hlavně tím, že Sýrie patřila k zemím, které
byly na vysoké hospodářské úrovni. Během krátké doby zůstala z prosperující země
spoušť. Zasažení jsou úplně všichni, nic nezůstalo jako dřív.
Jak pomoci obětem konfliktu v Sýrii?
Sbírka pro Sýrii: přispět můžete na účet veřejné sbírky organizace ADRA
16077061/0300 variabilní symbol 384.


BÍLÁ SOBOTA

Mt 12,38-40
kázání ze soboty 5. 4. 2014 – br. Michal Balcar
Bílá sobota
Letošní rok prožíváme vzácné překrytí mezi židovským svátkem Pesach a křesťanskými Velikonocemi. To není zdaleka pravidlem. Pro nás křesťany bylo totiž natolik
důležité, abychom si Kristovu smrt připomínali ve stejné dny, které popisuje Bible, že
jsme odstoupili od židovského určování data Velikonoc. Díky tomu prožíváme každý
rok Květnou neděli, Zelený čtvrtek nebo Velký pátek. Dnes se scházíme v den, který
tradice nazývá Bílou sobotou. Den, kdy byl Kristus v hrobě. Den, kdy byl Kristus
mrtev. Jinde ve světě se nazývá Velkou sobotou a naopak například na Filipínách je
to Černá sobota.
Bílá sobota v Písmu
Evangelia o tomto dni mlčí (Mt 27,66 – 28,1; J 19,42-20,1). Celý událostmi nabitý
pašijový týden vrcholící pátkem, plný napětí a překotného děje, se najednou zastavuje. Jakoby se nejen zastavil Kristův život, ale všechno ostatní také. Autoři evangelií
naznačují, že Kristus se v tuhle chvíli nachází mimo náš zrak, je jinde. Vstoupil v říši,
kam naše oko, ale ani srdce a rozum nevidí. Upomínají nás, abychom tajemství
respektovali, nepátrali po věcech, které nám lidem nepřísluší. Apostolikum vyznává,
že Ježíš „sestoupil do pekel“. Tento mysteriózní výrok ukazuje, že byl ochoten jít tam,
kam my lidé musíme vstoupit, ale nikdo z nás nechce.
Bílá sobota ve slovech Krista
Jak kázat o něčem, o čem Bible mlčí? Nebudou to jen nějaké dojmy a pocity? Přesto‑
že o samotných událostech této soboty nevíme nic, Kristus o ní mluví dříve, než
nastala.
Tehdy mu na to řekli někteří ze zákoníků a farizeů: „Mistře, chceme od tebe vidět
znamení.“ On však jim odpověděl: „Pokolení zlé a zpronevěřilé si hledá znamení;
ale znamení mu nebude dáno, leč znamení proroka Jonáše. Jako byl Jonáš v břiše mořské obludy tři dny a tři noci, tak bude Syn člověka tři dny a tři noci v srdci
země. Mužové z Ninive povstanou na soudu s tímto pokolením a usvědčí je, neboť
oni se obrátili po Jonášově kázání – a hle, zde je více než Jonáš. Královna jihu
povstane na soudu s tímto pokolením a usvědčí je, protože ona přišla z nejzazších
končin země, aby slyšela moudrost Šalomounovu – a hle, zde je více než Šalomoun.
(Mt 12,38-42)
Doba, kdy bude Syn člověka v srdci země je největší znamení, které je dáno lidem.
Smrt Boha je největším znamením o tom, že Bůh existuje a stojí o člověka. Mezi
Jonášovým příběhem a příběhem Kristovým existují jasné paralely. Neochotný prorok byl Hospodinem poslán do hlavního města nepřátelského státu. Utekl před svým
úkolem na moře. Jak věřili starověcí Židé, moře je místem chaosu a je mimo Boží
vládu. Ovšem Jonáš se zmýlil. Hospodin vládne i nad mořem a poslal prorokovi
do cesty bouři, která hrozila zničením lodi a utopením celé posádky. Nakonec bylo
losem (Boží vůlí) určeno, že viníkem bouře je Jonáš. Lodníci přesto nechtěli Jonáše


obětovat, ale on nakonec raději dal vlastní život, než aby zemřeli všichni. Pobyt v břiše velryby je tedy důkazem Jonášovy ochoty obětovat se pro druhé. Analogicky je
doba, kterou Ježíš strávil v hrobě, důkazem jeho lásky k lidem.
Bílá sobota v našem světě
V jistém smyslu prožívá náš svět Bílou sobotu. Lidé kolem nás žijí svůj život bez
živého Boha. Když budeme k sobě poctiví, musíme si přiznat, že i my občas ve svém
životě prožíváme Bílou sobotu. I my se někdy cítíme Bohem opuštěni, zanecháni
napospas s pocitem, že Bůh je mrtvý. Zkušenost Bílé soboty (nebo – jak by řekl Jan
od Kříže – Temné noci) patří k víře. Živá víra prožívá své pochybnosti, své zápasy
i své prohry. Víra má své vrcholy, ale také své Bílé soboty. Poselství Velikonoc je
však toto: Bez Bílé soboty není neděle vzkříšení. K vítězství života lze dojít jen cestou smrti. K živému Bohu vede cesta jedině skrze Boha, který zemřel.
Smysl Bílé soboty
Pro nás adventisty je Bílá sobota ambivalentním dnem. Dar sedmého dne jsme vždy
spojovali s pozitivními věcmi, ale nikdy se smrtí. Jaký je vlastně smysl soboty? Proč
Bůh sedmý den odpočinul? Aby mohl být s člověkem. Bílá sobota není chvílí Kristova
odpočinku v hrobě (tenhle eufemismus mi byl vždycky protivný), naopak je chvílí, kdy
jeho pouť za člověkem dochází té nejzazší hrance. Bůh hledá člověka i za hranicemi
smrti, za hranicemi nebytí. Bílá sobota tedy není popřením smyslu sobotního dne,
ale spíše jeho esenciálním vyjádřením.
Bílá sobota jako projev Boží lásky
O smrti a lásce mluví v listu Římanům apoštol Pavel. Ukazuje nám, že ani říše smrti
není mimo dosah Boží lásky a právě Bílá sobota je toho důkazem.
Jsem jist, že ani smrt ani život, ani andělé ani mocnosti, ani přítomnost ani budoucnost, ani žádná moc, ani výšiny ani hlubiny, ani co jiného v celém tvorstvu nedokáže
nás odloučit od lásky Boží, která je v Kristu Ježíši, našem Pánu. (Ř 8,38-39)



Takto sdílí naše bohoslužby každou sobotu desítky lidí...
www.sborvinohrady.cz – vysílání online, videozáznam je pak k nalezení v archivu



NAROZENINY OSLAVÍ:
Tolarová Jaroslava

27. 4.

Jiránková Emanuela

29. 4.

Miškejová Petra

30. 4.

Kraják Pavel

30. 4.

Gajdůšek Petr

1. 5.

Wilson Markéta

4. 5.

Přejeme vám všem hezký a požehnaný celý týden!
Vzpomeňte kdykoli na dnešní poslání – Dt 32,4:
4

Skála - jeho dílo je bezúhonné, ano, všechny jeho cesty jsou spravedlivé.
On je Bůh věrný a není v něm špatnost, je spravedlivý a přímý.
Český studijní překlad.
4

He is the Rock, his work is perfect: for all his ways are justice:
a God of truth and without iniquity, just and right is he.
King James 2000

Er ist ein Fels. Seine Werke sind unsträflich; denn alles, was er tut, das
ist recht. Treu ist GOtt und kein Böses an ihm; gerecht und fromm ist er.

4

Luther bible (1545) - německý překlad

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:
KAZATEL SBORU VINOHRADY
M. Balcar

734 791 459

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

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


