14. 2. 2015

7/2015

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

PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY
14. února 2015
9.30 – 10.30

10.30 – 10.45
10.45 – 12.00

Sobotní škola uvádí Lukeš Jiří
Společná píseň č. 23 a modlitba
Sobotní škola v malých skupinách
Sbírka na misijní projekty CASD
Společná píseň č. 14 a modlitba
Přestávka
Bohoslužba s kázáním uvádí Jonczy Radomír
Varhanní preludium: Špinarová Eva
Společná píseň č. 279
Sborová oznámení
Introit: Amos 5,14
Společná píseň č. 1
Přímluvná modlitba: Mašata Patrik
1. čtení z Bible – Mal 3,1-3a; Iz 40,3-5: Miškejová Veronika
(vsedě)
Píseň pěveckého sboru: Žalm 57
2. čtení z Bible – Mt 21,12-17: Průcha David (vestoje)
Modlitba před kázáním: Kubík Tomáš
Kázání – Žalud Miloslav
„Druhé očištění Chrámu“
Hudební ztišení: Špinarová Eva, Imramovská Vendula
Společná píseň č. 249
Modlitba: Žalud Miloslav
Sbírka pro potřeby sboru
Poslání: Fil 2,2
Společná píseň č. 280
Varhanní postludium

14.00

Odpolední shromáždění s kázáním: Šotola Jaroslav

PROSÍME VŠECHNY O VYPNUTÍ MOBILNÍCH TELEFONŮ BĚHEM BOHOSLUŽBY.



OZNÁMENÍ SBORU VINOHRADY

1.

Dnes nám kázáním Božího slova poslouží bratr Miloslav Žalud.
Při odpoledním setkání promluví bratr Jaroslav Šotola.

2.
3.
4.

Příští sobotu nám kázáním poslouží bratr Michal Balcar.

5.

Letošní dovolená seniorů a jejich přátel se na Karolíně koná od 7. do
14. června. Zálohu prosím zaplaťte Evě Dudrové do 21. února.

V pondělí 16. 2. se sejde v 18.00 h výbor sboru.
Letošní sborový víkend se z technických důvodů uskuteční až v
zářijovém termínu, a sice 18. - 20. 9. 2015.

Společenské centrum Londýnská 30 zve:
▫ Ve čtvrtek 19. 2. jste od 19 h zváni na cestopisný večer. O různých
tvářích Rumunska bude vyprávět a fotografie promítat cestovatelka
Zuzana Vlčková.

Minulou sobotu byly vybrány tyto dary:
1747 Kč

Sbírka pro misijní účely CASD

8873 Kč* Sbírka pro potřeby našeho sboru
2400 Kč

jiné dary

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


Pomáháme uprchlíkům na Ukrajině zvládat zimu
Pomoc vnitřně vysídleným lidem na Ukrajině pokračuje dalším projektem, který ADRA zahájila koncem roku 2014. Jeho cílem je podpořit rodiny, které našly útočiště
v tzv. kolektivních centrech. Celkově ADRA rozdělí 2,5 milionu korun mezi obyvatele
7 center.
Kolektivní centra jsou provizorní ubytovací prostory, ve kterých žije mnoho lidí pohromadě, například v nevyužívaných budovách škol, nefunkčních sanatoriích, hotelech
apod. Jsou to ale i stavby z kontejnerů, kde jedna rodina často obývá pouze malou
místnost.
Životní situace těchto uprchlíků je neutěšená. Narážejí na problém nezaměstnanosti,
ale také se potýkají s nedostatkem financí, protože již vyčerpali své úspory. ADRA
těm nejzranitelnějším poskytne prostředky na nutné poplatky např. na elektřinu nebo
vytápění, případně na zakoupení dalšího materiálního vybavení nebo drobné opravy
v jejich dočasných bydlištích.
Prostředky získají lidé v 7 centrech, kde také žije 300 dětí. ADRA se bude snažit
snížit jejich psychickou zátěž například tím, že jim poskytne volnočasové aktivity
v období zimních prázdnin a víkendů.
Projekt s názvem Podpora kolektivních center pro vnitřně vysídlené obyvatele Ukrajiny v zimním období potrvá od začátku roku 2015 až do jeho poloviny. Velkou měrou
se na něm podílejí také dobrovolníci organizovaní ukrajinskou pobočkou ADRA.
Jak můžete přispět: 34983498/0300, variabilní symbol 500



BOHA NIKDY NIKDO NEVIDĚL
J 1,18 a 1 J 4,12
kázání ze soboty 7. 2. 2015 – br. Michal Balcar

Úvod
Vždycky jsem toužil vidět Boha. Zrakový vjem je to, co mému vztahu k Bohu chybí.
Nepotřebuji ho vidět proto, abych uvěřil, že existuje. Tomu věřím. Jenže Bible po
naší víře chce mnohem víc, než jenom uznání Boží existence. Chce, abychom Boha
milovali a to pro mě není snadné u bytosti, kterou jsem nikdy neviděl. Když jsem
přišel do církve, tak mi kdosi poradil jistou modlitební metodu. Když se modlím, mám
prý proti sobě umístit prázdnou židli a představovat si, že Bůh proti mně sedí a mluvit
s ním, jakoby tam byl. Jakoby. Nikdy jsem se nezbavil pocitu, že mluvím k prázdné
židli. Jenoduše bych potřeboval Boha vidět.
Můj dobrý přítel a filmový publicista Petr Siska mluví o tom, že v naší kultuře dochází
k zásadnímu zlomu, který způsobují audiovizuální mediální prostředky. V dřívějších
staletích lidé informacím naslouchali. Dnešní filmová a televizní kultura chce informace vidět. To je naše kultura – my chceme informace vidět. Je v takovém světě ještě
místo pro Boha, kterého nikdy nikdo neviděl? Můžeme s ním navázat vztah? Milovat
ho?
Jan
V jistém ohledu byl pro mě osvobozující pocit, že i bibličtí autoři řešili stejný problém.
Ve dvou janovských spisech se totiž objevuje stejná formulace. “Boha nikdy nikdo
neviděl.” Není to tedy tak, že by se vybraným elitním vyvoleným jedincům Bůh zjevoval. Neviděl ho nikdo a nikdy. Jan si je tím jistý, byť některé starozákonní příběhy
naznačují opak. Akustický vjem Boží přítomnosti – tj. Boží hlas – tedy zůstává jediným zdrojem komunikace s Hospodinem. Zrakový vjem je nám upřen. Nám všem.
A to je přitom sloveso “vidět” druhým nejčastějším v NZ, dokonce častějším, než
sloveso slyšet.
Některé příběhy ve Starém zákoně, specificky ten týkající se Mojžíše, jakoby naznačovaly opak. V knize Exodus se říká, že Bůh mluvil s Mojžíšem tváří v tvář, jako
když člověk mluví se svým přítelem. Ale stejná kniha cituje tento Hospodinův výrok
Ex 33,18-20: “Nemůžeš spatřit mou tvář, neboť člověk mě nemůže spatřit, má-li
zůstat naživu.” Toto slovo určené Mojžíšovi udává také důvod, proč nesmíme Boha
vidět – je to pro naši ochranu. Lidské chatrné a křehké bytí je neslučitelné s fyzickou
blízkostí Boha. Bůh se nám nezjevuje, protože nás chrání.
Autor Janova evangelia i Janovy epištoly sice na dvou místech nejenom konstatuje,
že Boha nikdy nikdo neviděl, ale ukazuje i cestu, jak tento handicap překonat. Ukazuje cestu pro víru, která může být živá, navzdory tomu, že věří v bytost, kterou jsme
nikdy neviděli.
“Boha nikdy nikdo neviděl, jednorozený syn, který je v náruči Otcově, nám o něm
řekl.”


Kritické vydání řeckého textu preferuje jiné čtení, založené na důležitých rukopisech. Jednorozený Bůh. Je možná méně srozumitelné, ale pro naše téma velmi
významné.
Jan mluví o tom největším zázraku, který Bible popisuje. Jednorozený Bůh, který je
v náruči otcově, se stal tělem a přebýval mezi námi. Nedává to logicky moc smysl a Kristova inkarnace je skrytá tajemstvím. Ty nejcenější teologické výpovědi se
často hroutí pod tlakem přísné logiky. Ale… přesto v sobě skrývají vyznání, které
je pro křestanství drahé. Bůh, kterého nikdy nikdo neviděl, se stal tělem a přebýval
mezi námi. Ten Bůh, jehož samotná přítomnost je neslučitelná s naším životem, sám
sebe vyprázdnil, aby stanoval mezi námi. Aby byl jedním z nás. A proč? Aby nám
řekl o svém Otci. Ba ještě více, aby nám Otce ukázal. Protože nelze pominout další
janovský oddíl, ve kterém Filip ve 14. kapitole pronáší větu, kterou jakoby mi sebral z
úst: “Pane, ukaž nám Otce a víc nepořebujeme.” A slavná Ježíšova odpověď – „kdo
vidí mne, vidí Otce.” (J 14,8-14)
Jan tedy říká: Boha Otce nikdy nikdo neviděl, ale on se stal jedním z nás a žil mezi
námi. My jsme ho viděli, my jsme jeho svědky.
To je milý Jane hezké, ale já bych tedy potřeboval, aby byl Ježíš tady vedle mě. fyzicky přítomný. A proto Jan dává ještě jeden návod, jak překonat skutečnost, že Boha
nikdy nikdo neviděl.
1. Janova
“Boha nikdy nikdo neviděl, ale jestliže se milujeme navzájem, Bůh v nás zůstává
a jeho láska v nás dosáhla svého cíle.”
Jan ve své epištole dává odpověď. Existuje jiný smysl, kterým vnímáme Boží přítomnost. A jakkoli to zní bizarně, je to láska. Ale ne láska k Bohu, protože pro mě
by to znamenalo definici kruhem – naučit se milovat Boha tím, že miluji Boha. Jan
říká, že Bůh v nás zůstává, jestliže se milujeme navzájem. Boha nikdy nikdo neviděl,
ale odlesk jeho tváře můžeme zahlédnout, pokud milujeme své bližní. Vždycky jsem
měl za to, že nejsilněji se to děje, když rodič hledí do smějící se tváře svého dítěte. Ale možná ji zahlédneme, když držíme ruku svého starého rodiče. Ale možná ji
zahlédneme ve tváři člověka, na jehož útočnost dokážeme zareagovat s trpělivostí
a láskou.
Spatření Boží tváře ve svém bližním, umožňuje jedno velké Boží kouzlo. Láska.
Pokud se milujeme navzájem… nemusíme Boha vidět, protože on, jak říká Jan, je
naší součástí. Nemusíme ho mít před očima, když ho máme ve svém srdci.
Závěr
Boha nikdy nikdo neviděl, ale on přišel za námi jako jeden z nás. Boha nikdy nikdo
neviděl, ale jeho tvář můžeme zahlédnout, pokud se milujeme navzájem. Boha
nikdy nikdo neviděl, ale my ho jednoho dne uvidíme: “Nyní vidíme jako v zrcadle,
jen v hádance, potom však uzříme tváří v tvář. Nyní poznávám částečně, ale potom
poznám plně, jako Bůh zná mne.”



2.2.

Po

18:30

seminář

SKUTKY APOŠTOLŮ
Křest Kornélia (10. kapitola)
Četba biblických textů s odborným výkladem Michala Balcara. / učebny

3.2.

Út

18:00

hudba

ACOUSTIC LATTE
Hraje a zpívá Radomír Steinert a jeho hosté. / kavárna

9.2.

Po

18:30

seminář

SKUTKY APOŠTOLŮ
Petrova obhajoba v Jeruzalémě (11. kapitola)
Četba biblických textů s odborným výkladem Michala Balcara. / učebny

12.2.

Čt

19:00

film

MLHA VÁLKY (USA, 2003, 95 min.)
Válečný / Dokument / kavárna

13.2.

Čt

19:00

hudba

MŮJ ŽALM…
Večer křesťanské hudby doprovázený četbou biblických žalmů.
V režii pražských studentů INRI-road Praha. / kavárna

16.2.

Po

10:00

děti

BABY CLUB – Masopustní veselí
Setkání rodičů s dětmi ve věku 0-6 let. / učebny

19.2.

Čt

19:00

cestopis

RŮZNÉ TVÁŘE RUMUNSKA
Fotografie s vyprávěním cestovatelky Zuzany Vlčkové. / kavárna

23.2.

Po

18:30

seminář

SKUTKY APOŠTOLŮ
Herodovo pronásledování (12. kapitola)
Četba biblických textů s odborným výkladem Michala Balcara. / učebny

26.2.

Čt

19:00

studentská
bohoslužba

BOHOSLUŽBA V REŽII PRAŽSKÝCH STUDENTŮ
Hlavní řečník Prof. PhDr. Tomáš Halík Th.D. / kavárna

28.2.

So

17:00

film night

FILMOVÁ NOC: 70. let od II. světové války
OREL PŘISTÁL (VB, 1976, 134 min) drama / thriller / válečný
HANEBNÝ PANCHARTI (USA / Německo, 2009,153 min)drama/ válečný
Projekce uváděny s komentářem filmové kritičky Aleny Prokopové.
kavárna

OSTROV OBJEVŮ – výukový program pro děti ve věku 1-3 let
každou středu od 9:30 a 10:30, 15:30 a 16:30 / učebny

GOSPEL – zkouška gospelového souboru
každou středu od 18:00 / kostel

● Všechny akce probíhají v prostorách Barevné kavárny a přilehlých prostorách.
● Vstupné je dobrovolné, není-li uvedeno jinak.
● Změna programu vyhrazena.



NAROZENINY OSLAVÍ:
Prošek Zdeněk

14. 2.

Šubrt Jiří

15. 2.

Vávrová Miluše

15. 2.

Vávrová Eva

17. 2.

Hýzl Daniel

21. 2.

Přejeme vám všem hezký a požehnaný celý týden!
Vzpomeňte kdykoli na dnešní poslání – Fil 2,2:
2

naplňte mou radost a smýšlejte stejně, mějte stejnou
lásku, buďte jedné duše, jednoho smýšlení,
Český studijní překlad.

2

Fulfill you my joy, that you be like minded, having the
same love, being of one accord, of one mind.
King James (2000)

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

J. Králová

732 780 561

VEDOUCÍ SBORU pro křesťanský domov

P. Kloudová

606 602 179

STARŠÍ SBORU pro seniory

R. Jonczy

739 345 670

VEDOUCÍ SBORU pro mládež

M. Pavlík

608 756 094

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


