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

PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY
7. června 2014
9.30 – 10.30

10.30 – 10.45
10.45 – 12.00

Sobotní škola uvádí Kráják Pavel
Společná píseň č. 245 a modlitba
Sobotní škola v malých skupinách
Sbírka na misijní projekty CASD
Společná píseň č. 231 a modlitba
Přestávka
Bohoslužba s kázáním uvádí Jonczy Marek
Varhanní preludium: Petřvalský Lukáš
Společná píseň č. 279
Sborová oznámení
Introit: Ž 22,23
Společná píseň č. 49
Přímluvná modlitba: Čuzela-Bilač Renata
1. čtení z Bible – Ž 145,1-13 (vsedě)
Píseň: Maranatha Gospel Choir
2. čtení z Bible – Mt 19,13-15 (vestoje)
Modlitba před kázáním: Slavíček Jan
Kázání – Soós Bronislav
„Príbehy“
Hudební ztišení: Maranatha Gospel Choir
Společná píseň č. 37
Modlitba: Soós Bronislav

14.00

Sbírka pro potřeby sboru
Poslání: 1 Kor 15,58
Společná píseň č. 280
Varhanní postludium
Odpolední shromáždění s kázáním: Reitz Rudolf

PROSÍME VŠECHNY O VYPNUTÍ MOBILNÍCH TELEFONŮ BĚHEM BOHOSLUŽBY.



OZNÁMENÍ SBORU VINOHRADY

1.

Dnes dopoledne nám kázáním Božího slova poslouží bratr Bronislav
Soós. Odpoledne bude kázat bratr Rudolf Reitz.

2.
3.

Příští sobotu kázáním poslouží bratr Michal Balcar.

4.

Příští sobotu také proběhne obřad požehnání novorozeňatům, která
se narodila do našeho sboru. Po skončení dopolední bohoslužby
proběhne v Grébovce společný piknik KD1.

5.
6.

Dnes bude představen společný projekt Študia Náděj a MGC.

Naši senioři zítra odjíždějí na společnou dovolenou na Karolíně.
Přejeme jim vydařené počasí, pěkné společenství a mnohé duchovní
zážitky.

V červnu neprobíhá ve Společenském centru žádný program, a to
z důvodu prací v sále pod Barevnou kavárnou. Kavárna však funguje.

Minulou sobotu byly vybrány tyto dary:
0 Kč

Sbírka pro misijní účely CASD (sbírka neproběhla)

5475 Kč* Sbírka pro potřeby našeho sboru
0 Kč

jiné dary

*tj. 68 % z částky potřebné na nejnutnější výdaje provozu sboru


Oběžník ke dni služby žen a prevence zneužívání a domácího násilí
Přečíst ve sborech v sobotu 14. června 2014

27. dubna 2014

Milé sestry, milí bratři,
se srdcem naplněným vděčností Bohu i autorům textů Vám posíláme soubor materiálů ke dni
prevence násilí.
Tématem je „Svoboda ve vztazích“. Willie a Elaine Oliverovi, jedni z vedoucích oddělení
křesťanského domova při Generální konferenci, pracovali na těchto materiálech s mnoha
modlitbami a s vědomím nesmírné důležitosti tématu zneužívání a neblahých důsledků, které
přináší do našich sborů, rodin a společnosti, ve kterých se vyskytne.
Jedním z největších problémů, kterým čelíme v naší církvi stejně jako ve společnosti obecně, je
násilí a zneužívání, které se odehrává v rodinách. Je smutnou skutečností, že na mnoha z našich
sester, bratrů a dětí je páchán nějaký druh násilí. V kázání určeném na sobotu dne prevence
násilí se Oliverovi zaměřili jednak na fakt, že někteří agresoři v adventistických rodinách
zneužívají Boží slovo k ospravedlnění násilí, které páchají, a dále na model, který nám Bůh dal,
abychom podle něj jednali. Model daný milujícím Bohem, který touží, abychom odráželi jeho
lásku v našich rodinách, abychom si vážili každého člověka jako osoby milované a vysoce ceněné
všemohoucím Bohem.
Modlíme se, aby při prezentování těchto materiálů ve sborech Duch svatý zapůsobil na
posluchače a aby přinesl žádoucí změny. Nebuďme nemoudří a nemysleme si „to se tady u nás
nemůže stát“. Toto téma je nanejvýš důležité. A když budeme studovat Boží model vztahů, kéž
se sami staneme příklady Boží lásky - v našich rodinách i ve všech našich vztazích.
Ať Vám Bůh požehná. Kéž jsou naše domovy opravdovými místy naděje a uzdravení pro naše
rodiny a zároveň příklady pro ostatní rodiny v našem okolí. Bůh vám žehnej.
S radostí Vaše

Heather-Dawn Small,
vedoucí oddělení služby žen při GK



SOBOTA „K HOSPODINU“

Ex 20,8-11
kázání ze soboty 31. 5. 2014 – br. Michal Balcar
Úvod
Naše církev zraje a součástí dospívání jsou i krize. V současnosti jednu takovou
prožíváme. Každý dospívající se nejprve vymezuje. Původní adventista byl primárně
– ne římský katolík. Současná církev ale není spokojená s negativní identitou. Jsme
dospělejší a proto toužíme po tom být adventisté, kteří jsou pro svou víru a ne proti
víře někoho jiného. Možná, že není silnější téma, ve kterém by se naše současné
hledání identity projevilo markantněji, než je sobota. Vždyť ta přece patří ke dvěma
základním kamenům adventismu. Dnes nechceme, aby sobota byla pouze ne-neděle. Hledáme pozitivní definici a náboj soboty a právě tomuto hledání chci věnovat své
dnešní kázání.
Zároveň mám za to, že mluvit o sobotě je povinností každého adventistického kazatele. Kde lépe začít a ptát se, než v sobotním přikázání.
Biblický text
Pamatuj na den odpočinku, že ti má být svatý. Šest dní budeš pracovat a dělat všechnu svou práci. Ale sedmý den je den odpočinutí Hospodina, tvého Boha. Nebudeš
dělat žádnou práci ani ty ani tvůj syn a tvá dcera ani tvůj otrok a tvá otrokyně ani
tvé dobytče ani tvůj host, který žije v tvých branách. V šesti dnech učinil Hospodin
nebe i zemi, moře a všechno, co je v nich, a sedmého dne odpočinul. Proto požehnal
Hospodin den odpočinku a oddělil jej jako svatý. (Ex 20, 8-11)
‚Pamatuj na den sobotní, že ti má být svatý‘
Jedná se o jedno z mála přikázání, které je formulováno pozitivně. Proto je nešťastné, že my ho pro sebe vnitřně formulujeme spíše negativně. Problém částečně tkví
v tom, že je nám přikázáno, abychom „pamatovali“, což je mírně řečeno nesrozumitelné. Hebrejské pamatování je totiž vždy spojeno s konáním. První výskyt tohoto slovesa pochází z knihy Genesis, když Bůh pamatoval na Noeho a jeho rodinu, kteří se
nacházeli v lidsky beznadějné situaci a ukončil potopu. Pokud žid pamatoval, musel
na základě svého pamatování vždy konat. Jenže, co tedy máme dělat v sobotu, když
nemáme nic dělat?
Máme pamatovat, že sobotní den je den svatý. Dovolím si jemně se vymezit vůči
kralickým a říci, že nejsme vyzváni k tomu, abychom sobotu světili. Sobota je totiž
svatá i bez nás. Je svatá Boží přítomností. Nic, co děláme, nemůže k její svatosti
cokoli přidat. My můžeme z její svatosti pouze vzít.
Nekonání
Víme, co nemáme dělat, a sice, že nemáme dělat nic. Tady většinou končíme. Jenže
nekonání je pouze uvolnění prostoru a času, který má být naplněn. Nekonání není


cílem, ale prostředkem. Soustředili jsme na to, že nemáme dělat nic, na to, abychom
ten den vyprázdnili, že už nám nezbývá čas přemýšlet nad tím, čím by měl být naplněn. Pokud je nečinění pouze první krok, potom otupíme hranu věčné otázce, zda
činnost, kterou se v sobotu zabýváme, už je práce, nebo práce není. Nebudeme se
soustředit na to, co je v sobotu povoleno. Mnohem víc nás bude zajímat, co bychom
v sobotu mohli.
Doslovný překlad
Navzdory tomu, že nejsem nějak kovaný hebraista, pokusím se o doslovný překlad
jádra přikázání, které podle mne leží v první polovině desátého verše: „Pamatuj den
šabat (je) prostorem k svatosti (nebo ‚kdy můžeš směrovat k svatosti‘). Šest dní otroč
a konej všechnu svou práci a den sedmý šabat k Hospodinu tvému Bohu.“
Můj překlad potvrzuje i rabínský překlad dr. Gustava Sichra. Ten překládá takto:
„... ale den sedmý jest šabat Hospodinu, Bohu tvému.“ Doslova v hebrejštině se říká,
že šabat je den, který je „k Hospodinu“. Pokud se samotného přikázání ptáme, jaká
je pozitivní náplň soboty, odpověď zní, že směřování k Hospodinu.
Jediné vodítko
Desatero, ale ani celá Bible nám nikde neukazuje, jak vypadá ideální sobota. Vlastně
o tom spíše mlčí a biblické mlčení je v tomto projev důvěry. Svým mlčením nám
v tomto případě dává svobodu k rozmanitosti. Jediné vodítko je, aby tento den byl
„k Hospodinu“, tj. aby směřoval výš než si můžeme dovolit přes týden.
Ono ‚k Hospodinu‘ může mít různé podoby. Musí mít různé podoby. Každý z nás
má zodpovědnost najít ‚k Hospodinu‘, které je jemu vlastní. To nám zároveň bere
možnost soudit druhé a jejich dodržování soboty jako málo svaté. Šabat je den Hospodina. On má právo soudit, my lidé ani v nejmenším.
K Hospodinu neznamená ke mně
Ale pozor! To neznamená, že sobotu lze naplnit čímkoli. Přikázání říká, že se jedná
o den, kdy máme hledat Boha a ne své pohodlí a svou „pohodu“. Jeden z nejvýznamnějších textů Starého zákona o sobotě nalezneme u proroka Izaiáše 58,13‑14:
„Jestliže v den odpočinku upustíš od svých pochůzek, od prosazování svých zálib
v můj svatý den, nazveš-li den odpočinku rozkošným, svatý den Hospodinův přeslavným, budeš-li jej slavit tak, že se vzdáš svých cest, že přestaneš hovět svým zálibám
a nepovedeš plané řeči, tu nalezneš rozkoš v Hospodinu „a já ti dovolím jezdit po
posvátných návrších země a z dědictví tvého otce Jákoba tě budu živit.“ Tak promluvila Hospodinova ústa.“ Dovolím si položit důraz na přivlastňovací zájmeno „svůj“
v prorockém slově. Nemáme hledat sebe sama, ale Hospodina.
Jak se děje „k Hospodinu“?
Navzdory tomu, že jsem řekl, že Bible nedefinuje detailně, jak bychom sobotu měli
prožít, dovolím si dvě decentní vodítka.
• přikázání ukazuje, že šabat je svátkem společenským, svátkem, který je třeba
trávit s bližními a pro ně


• Izaiáš říká, že má být pro nás rozkošným a potěšením. Není v něm místo pro
náboženskou křeč a násilí, duchovní sebemrskačtví. Má být nejlepší den týdne!
Slavný židovský vykladač Raši říká, že když nám přijde pod ruku během týdne
nějaká pochoutka, máme si ji uschovat pro sobotu.
Závěr
Židovský příběh vypráví, že když Hospodin obcházel národy a nabízel jim Tóru, nikdo
nebyl ochoten ji přijmout, až došel k židovskému lidu. Židé se Hospodina otázali:
„A co z toho budeme mít, když tvou Tóru budeme dodržovat?“ „Za odměnu,“ řekl Bůh,
„vám dám sobotu.“ Sobotu jako dar jsme dostali i my adventisté. Z celého srdce bych
si přál, abychom dokázali tento dar přijmout, protože nás vede k Hospodinu.

ADRA běh – podpořte projekty
sportem
Máte-li chuť udělat dobrou věc a zároveň se rádi
hýbete, zapište si do svého kalendáře datum 29.
června. Poslední červnovou neděli se totiž v
pražské
Stromovce uskuteční první ročník
charitativního ADRA běhu. Přihlaste se a svým
startovným podpoříte dobrou věc.
Je možné si vybrat trasu 10 km nebo kratší, 3km
variantu. Startovné závodu činí 250 korun a ADRA
ho věnuje na projekty v zahraničí. Běžci si mohou při
registraci na www.adrabeh.cz vybrat, zda chtějí
podpořit vzdělávání a stravování dětí z chudinských
čtvrtí v Bangladéši nebo pomoci dovybavit nemocnici
v Etiopii. „Za takovou částku u nás v Česku pořídíte
jednu lepší večeři. Dítě z chudinské čtvrti
v Bangladéši za ni dostane jídlo na celý měsíc.
V Etiopii může zase pokrýt náklady na očkování
novorozence, které je u nás naprosto samozřejmé,
ale tam zcela schází,“ vysvětluje ředitelka závodu.
Web závodu a registrace: www.adrabeh.cz



NAROZENINY OSLAVÍ:
Dobiášová Drahomíra

7. 6.

Kloudová Pavla

9. 6.

Kopecká Elen

7. 6.

Spáčilová Petra

10. 6.

Šanovcová Emilie

7. 6.

Brýnová Hana

12. 6.

Trejbal Otto

7. 6.

Přejeme vám všem hezký a požehnaný celý týden!
Vzpomeňte kdykoli na dnešní poslání – 1 Kor 15,58:
58
Tak tedy, moji milovaní bratři, buďte pevní a nepohnutelní, stále se
rozhojňujte v Pánově díle, vědouce, že vaše námaha není v Pánu zbytečná.

Český studijní překlad.
58
Therefore, my beloved brethren, be steadfast, unmovable, always abounding
in the work of the Lord, since you know that your labor is not in vain in the Lord.

King James 2000
58

itaque fratres mei dilecti stabiles estote et inmobiles abundantes in opere
Domini semper scientes quod labor vester non est inanis in Domino
Latinská Vulgata

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


