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31/2014

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

PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY
4. října 2014
9.30 – 10.30

10.30 – 10.45
10.45 – 12.00

Sobotní škola uvádí Gajdůšková Eva
Společná píseň č. 2 a modlitba
Sobotní škola v malých skupinách
Sbírka na misijní projekty CASD
Společná píseň č. 160 a modlitba
Přestávka
Bohoslužba s kázáním uvádí Kubík Vladimír
Varhanní preludium: Kučerová Dana
Společná píseň č. 279
Sborová oznámení
Introit: Ž 20,2
Společná píseň č. 209
Přímluvná modlitba: Sedláček Daniel
1. čtení z Bible – Ž 105,41-45: Dudrová Eva (vsedě)
Společná píseň č. 243
2. čtení z Bible – Ex 17,1-7: Plicka Štěpán (vestoje)
Modlitba před kázáním: Haluzová Helena
Kázání – Harastej Marek
„Voda ze skály“
Hudební přednes: IVonášková-Nováková Jana, BartákováVlachová Andrea
Společná píseň č. 128
Modlitba: Harastej Marek

14.00

Sbírka pro potřeby sboru
Poslání: J 7,37-38
Společná píseň č. 280
Varhanní postludium
Odpol. shromáždění s kázáním: Škarvadová Radka

PROSÍME VŠECHNY O VYPNUTÍ MOBILNÍCH TELEFONŮ BĚHEM BOHOSLUŽBY.



OZNÁMENÍ SBORU VINOHRADY

1.

Dnes nám kázáním Božího slova poslouží bratr Marek Harastej,
vedoucí organizace INRI Road, kterou nám krátce představí po skončení oznámení. Pokud by členové sboru nebo mládeže chtěli o aktivitách INRI Road vědět více, mohou se s bratrem Harastejem setkat po
skončení bohoslužby.
Při odpoledním setkání promluví sestra Radka Škarvadová.

2.
3.

Příští sobotu nám kázáním poslouží bratr Marek Jonczy.

4.

Příští neděli pořádá KD2 výlet párou do Muzea ČD. Bližší informace podá
Csaba Čák.

5.

Příští sobotu se uskuteční od 19 h v tomto sále koncert Ivo Hrachovce. Program a další informace najdete na plakátu ve zpravodaji.

6.

Společenské centrum zve:

Příští víkend stráví naše mládež na Karolíně. Přejeme jim, ať se jejich
společný čas vydaří a ať je požehnaný.

▫ Od pondělí, 6. 10., v 18.30 h začíná v prostorách učebny SC
podzimní cyklus Čteme Bibli. K četbě textů s odborným výkladem
zve všechny zájemce Michal Balcar. Budou probírány Skutky
apoštolů, 1. kapitola.

Minulou sobotu byly vybrány tyto dary:
0 Kč

Sbírka pro misijní účely CASD (sbírka neproběhla)

6900 Kč

dary 13. soboty

6918 Kč*

Sbírka pro potřeby našeho sboru

400 Kč

jiné dary

*tj. 86 % z částky potřebné na nejnutnější výdaje provozu sboru


Dobrovolníci Adry na Ukrajině už z válečných zón
vyvedli 1000 lidí
Do nebezpečných akcí se pouštějí koordinátoři humanitární organizace ADRA, když
z obléhaných měst tajně vyvádějí civilisty.
ADRA už evakuovala asi 1000 civilistů. Z toho 400 z Doněcku, 600 z Luhansku a okolí. „Koordinátoři se snaží s těmito lidmi smluvit schůzku na nějakém místě a pak je
vyvádějí pryč z města přes les, různými pěšinkami, nejlépe v noci. Ale je to veliké
riziko. Kdykoli se může začít střílet znovu,“ dodává.
ADRA připravuje další projekty na pomoc vnitřně přesídleným lidem a uprchlíkům,
kteří přišli o své domovy, nebo je válka poškodila natolik, že je nemohou obývat.
Bývalá sanatoria, internáty škol, dětské domovy. Prostory, které se léta nevyužívaly,
teď obývají v okolí Kyjeva lidé, které vyhnala válka pryč z jejich domovů.
Stát, OSN a různé neziskové organizace včetně Adry se snaží tyto objekty přizpůsobit tak, aby v nich lidé mohli provizorně bydlet. ADRA Ukrajina společně s českou
Adrou připravuje projekt podpory pro více než 2500 lidí, tak aby mohli přečkat zimu
v teple. V databázi ADRA Ukrajina je nyní 300 občanů z celé země, kteří jsou připraveni ujmout se rodin, jež se ze dne na den ocitly bez střechy nad hlavou. Dalším
16 rodinám, které se právě vrátily do oblastí, kde se již nebojuje, chce ADRA opravit
alespoň jednu místnost, tak aby se v ní dalo topit a rodiny navrátilců i místních mohli
zimu přečkat v teple.
Jak mohu pomoci?
Finančním příspěvkem na účet veřejné sbírky organizace ADRA 349 834 98/0300,
variabilní symbol 500 (pomoc uprchlíkům na Ukrajině), variabilní symbol 515 (pomoc
uprchlíkům v Rusku)



OTČE, ODPUSŤ JIM

Lk 23,34
kázání ze soboty 27. 9. 2014 (VP) – br. Michal Balcar
Úvod
Rád bych ve svém dnešním kázání pokračoval ve slíbené sérii, která se věnuje tzv.
„slovům z kříže“. Jedná se o poslední Ježíšovy výroky. Minulou Večeři jsem mluvil
o pravděpodobně nejvypjatějším ze všech výroků, a sice paradoxní modlitbě: „Bože
můj, Bože můj, proč jsi mne opustil?“ Z ní je zřejmé, že Ježíš prožívá klíčovou krizi
svého vztahu k Otci. Jeho stálá přítomnost, vědomí, že vše činí s jeho vůlí a za jeho
podpory, je pryč. A přesto se k němu modlí. Ne za sebe, ne za své bolesti a problémy.
Ale za své katy. Otec Ježíše opustil, ale on neopouští ty, kvůli kterým přišel. Ježíš má
veškeré právo soustředit se na sebe a přesto se soustředí na druhé.
„Když přišli na místo, které se nazývá Lebka, ukřižovali jej i ty zločince, jednoho po
jeho pravici a druhého po levici. Ježíš řekl: „Otče, odpusť jim, vždyť nevědí, co činí.“
O jeho šaty se rozdělili losem. Lid stál a díval se. Členové rady se mu vysmívali a říkali:
„Jiné zachránil, ať zachrání sám sebe, je-li Mesiáš, ten vyvolený Boží.“ Posmívali se
mu i vojáci; chodili k němu, podávali mu ocet a říkali: „Když jsi židovský král, zachraň
sám sebe.“ Nad ním byl nápis: „Toto je král Židů.“ Lukáš 23,33-38
Na co člověk myslí, když zažívá bolest
Největší bolest, kterou jsem ve svém životě zažil, byla zlomená noha při fotbale.
V jednu chvíli jsem si představoval, jak se plnou silou opírám do míče a ten vzápětí
napne síť a místo toho se ozvalo jenom suché křupnutí a já jsem ležel na zemi a řval
bolestí. Jediné co naplňovalo mou mysl v té chvíli, byla bolest a touha, ať ta bolest
přestane. Kdyby mě někdo zfauloval, mohl jsem křičet aspoň na něj a hned by se mi
ulevilo. Nepochybuji, že Ježíš zažíval nesrovnatelně krutější bolest než já, když jsem
si zlomil nohu. Dovedu si představit, že hřeby zaražené do rukou a nohou způsobují
mnohem horší utrpení. Přesto v tu chvíli jeho mysl není zaměřena na bolest, ale na ty,
kdo mu bolest způsobují. Mohl křičet: „Jen počkejte, vraždíte nevinného Božího syna
a až já se vrátím při druhém příchodu, tak Vám to spočítám, vy lumpové!“ Alespoň to
bych křičel já, kdybych byl na jeho místě. Jenže on se za ně modlí. Modlí se totiž za
ty, kvůli kterým na Zemi přišel.
Komu má Otec odpustit?
Za koho se vlastně Ježíš modlí, když říká: „Otče odpusť jim, vždyť nevědí, co činí!“?
Kdo je vlastně vinen Ježíšovou smrtí?

• Římští vojáci, kteří vykonávají rozsudek? Jistě, oni slyší přímo Ježíšova slova,
oni mu berou život. Ježíš se modlí za lhostejnost těch, kteří mají zabíjení druhých
jako denní chleba. Kteří berou život a nepřemýšlí o své oběti, nepřemýšlí, zda je
Božím synem nebo vrahem, který si svůj trest zaslouží. Ježíš se modlí za ty, kteří
jsou okoralí a lhostejní, aby jejich srdce znovu získalo citlivost. Modlí se, aby se
z profesionálů znovu stali lidmi.


• Za některé Židy, kteří intrikovali, aby se Ježíše zbavili? Evangelia líčí poslední
události Ježíšova života tak, že římské moci nijak na Ježíšově smrti nezáleželo.
Ten, kdo inicioval proces s ním, který vedl až k této chvíli, to byli přece Židé. Lépe
řečeno, někteří Židé. Dokonce kvůli nim vznikl v křesťanských kruzích termín deicidum – bohovražda. Od něj je jen krok k tomu říci, že všechny pogromy a dokonce i holocaust jsou Božím trestem, který na židovský národ spravedlivě dopadal,
protože nepřijali a zabili Krista. Vždyť přece volali: „Jeho krev na nás a naše
děti!“ I v našich církevních kruzích se tento názor čas od času objeví. Jak to, že
Ježíš trestá ty, kteří chtěli jeho smrt, a jejich děti a jejich vnoučata, pravnoučata,
prapravnoučata během dvaceti století znovu a znovu, když v tuto chvíli se modlí
za to, aby jim bylo odpuštěno? Nebo si to rozmyslel? Myslím, že Ježíš si může
rozmyslet cokoli, ale jednou věcí jsem si jist. Lásku k nám lidem si nerozmyslí
nikdy. Existuje modlitba Syna, kterou by Otec nevyslyšel? Těm několika Židům,
kteří stáli o smrt jiného Žida bylo odpuštěno. A přesto máme my křesťané pocit,
že by na celém židovském národě měla spočívat jakási námi vymyšlená kletba,
která má ospravedlnit veškeré zlo, které jsme na Židech spáchali. Absurdní!
• Za nás! V Mk 10,45 Ježíš vysvětluje, proč na téhle zemi vlastně je: Vždyť ani Syn
člověka nepřišel, aby si dal sloužit, ale aby sloužil a dal svůj život jako výkupné za
mnohé. Modlitba Ježíšova: „Otče, odpusť jim, vždyť nevědí, co činí“, je modlitba
za každého z nás, sestro, bratře. Nejde o Židy ani o Římany, dnes a tady zní
Ježíšova slova kvůli nám. Tím se nechci připojit k citově vyděračskému a manipulativnímu pojetí, které říká, že když dnes hřešíme, tak znovu křižujeme Pána.
Naprosto ne. Nicméně, v jedné starobylé křesťanské liturgii bývá během připomínání velikonočních událostí čtena pasáž, kde dav, shromážděný v Pilátově paláci
křičí: „Ukřižuj ho, ukřižuj ho!“ Celou pasáž čte pouze kněz. Jen v tento moment
se celé shromáždění zapojí a chrámem se ozývá křik: „Ukřižuj ho, ukřižuj ho!“ My
potřebujeme odpuštění a i za nás se Ježíš modlí „Odpusť jim.“ Když jsem mluvil
o Židech, ptal jsem se, zda si prosbu za jejich odpuštění nerozmyslel. V našem
zájmu věřme tomu, že nerozmyslel.
‚Odpusť jim‘ je i naše modlitba
Modlitba „Otče, odpusť jim, vždyť nevědí, co činí“ ovšem není jen modlitbou za nás,
ale je modlitbou, ke které nás Ježíš zve. Má se stát i naší modlitbou. Vždyť ona je
praktickým projevem Ježíšova požadavku na nás, abychom milovali své nepřátele.
Tak tomu rozuměl i diákon Štěpán, když byl kamenován a jeho poslední slova zněla
„Pane, odpusť jim tento hřích!“ Nám je zatěžko milovat i své přátele, natož nepřátele.
Proto konfrontace s Ježíšovým nárokem v nás rozbíjí naše náboženské sebevědomí,
naši chuť dozorovat, posuzovat a peskovat druhé. Ježíš nás ve své modlitbě na kříži
vyzývá k tomu, abychom se jeden za druhého modlili a ne abychom se kritizovali
a odsuzovali.
Závěr
Žádná Ježíšova modlitba nezůstala Otcem nevyslyšena. Ježíš se modlí za naše
odpuštění a VP je mimo jiné zvěstování tohoto odpuštění. Neberme ho na lehkou
váhu, neberme ho jako samozřejmost, protože nebylo vybojováno a není dáváno bez
bolesti. AMEN
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NAROZENINY OSLAVÍ:
Balcarová Martina

4. 10.

Grafocká Ludmila

5. 10.

Trejbalová Božena

6. 10.

Balík Tomáš

10. 10.

Balíková Ema

11. 10.

Liebl Petr

11. 10.

1. 10. 2014 se rozezněly sirény – možná, že vítaly do
života malého Ondru Krajáka!!! Gratulujeme rodičům!

Nově přímé přenosy bohoslužeb i na YouTube – kanál:
Kostel Církve adventistů Praha-Vinohrady
Přejeme vám všem hezký a požehnaný celý týden!
Vzpomeňte kdykoli na dnešní poslání – J 7,37-38:
37

V poslední, velký den svátku Ježíš vstal a zvolal: „Žízní-li kdo,
ať přijde ke mně a pije. 38 Kdo věří ve mne, jak praví Písmo,
řeky živé vody poplynou z jeho nitra! “
Český studijní 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


