30. 5. 2015

22/2015

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

PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY
30. května 2015
9.30 – 10.30

10.30 – 10.45
10.45 – 12.00

Sobotní škola uvádí Pavlík Martin
Společná píseň č. 59 a modlitba
Sobotní škola v malých skupinách
Sbírka na misijní projekty CASD
Společná píseň č. 77 a modlitba
Přestávka
Bohoslužba s kázáním uvádí Pavlík Martin
Varhanní preludium: Špinarová Eva
Společná píseň č. 279
Sborová oznámení
Introit: Ž 95,1,-2
Společná píseň č. 129
Přímluvná modlitba: Majerová Nina
1. čtení z Bible – 1 Pt 3,14-18: Imramovská Vendula (vsedě)
Píseň pěveckého sboru: Anton Bruckner: Toto místo
2. čtení z Bible – Mk 4,35-41: Vlachová Viki (vstoje)
Modlitba před kázáním: Kubík Vladimír
Kázání – Čák Csaba
„Proč jste tak ustrašení? Což nemáte víru?“
Společná píseň č. 204
Modlitba: Čák Csaba
Sbírka pro potřeby sboru
Poslání: Dt 31,6
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 Csaba Čák. Při odpoledním setkání promluví brat Jaroslav Šotola.

2.

Příští sobotu bude kázat bude z Božího slova kázat náš kazatel
Michal Balcar.

3.

Včera se náš sbor úspěšně zapojil do Noci kostelů. Děkujeme všem,
kteří pomáhali aktivně, i těm, kdo se za zdárný průběh modlili.

4.

V pondělí 1. 6. se sejde k pravidelnému jednání sborový výbor.
Setkání se uskuteční od 18 h v učebně.

5.

Dnes je sobota, kdy se společně modlíme za naši humanitární organizaci ADRA. Více informací nám poskytne Daniel Sedláček.

6.

Příští sobotu proběhne na Smíchově oslava 30. výročí otevření modlitebny na Malvazinkách.

Minulou sobotu byly vybrány tyto dary:
1297 Kč

Sbírka pro misijní účely CASD

6674 Kč* Sbírka pro potřeby našeho sboru
0 Kč

jiné dary

*tj. 83 % z částky potřebné na nejnutnější výdaje provozu sboru


Proč kanystr na vodu? Spousta rodin v Nepálu
o ty svoje během zemětřesení přišla. Pro vodu
si musí chodit, ale jak ji odnést zpátky
domů nebo do provizorních přístřešků, kde nyní žijí téměř 3 miliony lidí?
A v čem ji bezpečně uchovat?
Řešením jsou kanystry za 50 korun, které
můžete koupit prostřednictvím www.edonation.cz (nebo třeba zasláním 2 dárcovských
SMS ve tvaru
DMS ADRA na
87777, cena
jedné DMS
je 30 Kč).
Děkujeme
za pomoc!



MÍR TOMUTO DOMU MJH

Mt 10,12-13; J 20,26
kázání ze soboty 23. 5. 2015 – br. Michal Balcar
Úvod
Mé dnešní kázání má dva autory. Michala Balcara a Mistra Jana Husa. Letos si připomínáme 600. výročí od smrti jedné z nejvýznamnějších postav českých dějin. Jan Hus ale
není jen historicky významnou postavou, není jen důležitým Čechem, především je inspirativním a věrným následovníkem Ježíše Krista. Proto jsem si dovolil pro dnešní sobotu
využít řeč, kterou si připravil na cestu na Kostnický koncil. Možná právě v těchto dnech
před 600 lety promýšlel, zvažoval a formuloval to, co koncilním otcům řekne. Nakonec
k tomu nedostal čanci, ale kdyby ji měl, řekl by jim: “Pokoj tomuto domu!”
Povolání k rozšiřování pokoje
První text, který Mistr Jan cituje pochází z Matoušova evangelia, 10. kapitoly verše 11-13:
“Když přijdete do některého města nebo vesnice, vyptejte se, kdo z nich je toho hoden;
u něho zůstaňte, dokud nebudete odcházet. Když vstoupíte do domu, řekněte: ‚Pokoj
vám.‘ A budou-li toho hodni, ať na ně přijde váš pokoj. Nebudou-li toho hodni, ať se váš
pokoj vrátí k vám.” To je významný výrok. Kdybychom položili průměrnému členu CASD
otázku, co že mám nést tomuto světu, řekl by asi, že ‚pravdu‘, tedy 28 věroučných článků.
Kristus ale chce, abychom do světa nesli pokoj.
Co znamená přinášet pokoj? Učedníci nebyli nadání nějakou magickou mocí, která způsobovala, že rozhádaní lidé si najednou padali kolem krku a sousedé, kteří se nesnášeli,
si začali pomáhat. Pokoj, který přinášeli, byl pokoj uvnitř nich samotných. Oni byli nositelé pokoje ve slovech, která říkali, v postojích, které zaujímali a v činech, které konali.
Přání pokoje je tedy vlastně závazek. Pokud tobě přeji pokoj, zavazuji se, že já budu tím,
kdo ho do tvého života svou přítomností přinese.
Přát pokoj vyžaduje odvahu. Mistr Jan odjížděl na koncil s tušením, že mu nebude příznivě nakloněn. Dokonce i s tušením, že mu může jít o krk. A přesto koncilním otcům přijel
popřát pokoj. I my, když přejeme pokoj, musíme sebrat veškerou svou odvahu. Pokoj
přece má smysl přát jenom tam, kde schází, tedy tam, kde je konflikt, nenávist a zloba.
Tři druhy pokoje
Jsou tři druhy pokoje, říká Mistr Jan Hus. Pokoj, který máme s Bohem, pokoj s ostatními
lidmi a nakonec pokoj se sebou samým. Každý je stejně důležitý a o každý člověk usiluje.
Nepokoj v jedné oblasti může způsobit nepokoj ve všech. Tři druhy pokoje jsou jako
spojené nádoby, jakmile poklesne hladina v jedné, poklesne ve všech.
Podobný motiv se objevuje v Kristově výroku o největším přikázání. Odpovídá, že největší přikázání je přikázání lásky, která směřuje primárně k Bohu, ale také sama k sobě
a ke svému bližnímu.
Jak nalézt pokoj a jak se naučit milovat? Mistr Jan Hus říká, že důležité je začít hledat ten
správný pokoj nejdříve. Respektive, začít nejprve u Hospodina. Ten kdo usiluje o pokoj
s lidmi a pokoj sama se sebou, ten je nikdy nenalezne. Pokoj sám se sebou má sobec,
kterého druzí nezajímají, ale nikdy nemá pokoj s lidmi kolem sebe. Pokoj s lidmi má ten,
kdo vždy uhne před hrozícím konfliktem, ale nikdy nenajde pokoj sám se sebou. Ten
první je věčný agresor, ten druhý je věčná oběť. Existuje jiná cesta? Nalézt pokoj s Hospodinem nejdříve. Ten ale nejde nelézt, ten musíme dostat



Pokoj Kristův
Druhým textem mého kázání je pasáž ze závěru Janova evangelia, 20,26: Osmého
dne potom byli učedníci opět uvnitř a Tomáš s nimi. Ač byly dveře zavřeny, Ježíš přišel,
postavil se doprostřed a řekl: „Pokoj vám.“ Ta popisuje jediný způsob, jak docílit pokoje
s Bohem. A sice, že nám ho Hospodin daruje. Jeho nelze nijak přesvědčit, ani přimět.
Pokoj mezi Bohem a člověkem je Božím darem.
Když evangelista Jan popisuje Ježíšovo zjevení, říká, že se Ježíš objevil za zavřenými
dveřmi. Hned na začátku nás tedy ujišťuje, že se jedná o zázrak, čistý a nefalšovaný. Pokoj Boží je zázrak. My sami ho nedosáhneme, ani meditacemi, ani rozjímáním.
Můžeme ho jenom dostat.
Pokoj Boží nám
Čím jsem starší, tím skeptičtější jsem k možné hluboké lidské změně. Připadá mi na sobě
i na mých vrstevnících, že jsme stále stejní a bohužel se spíše zvýrazňují naše negativní
vlastnosti. A přesto skeptika ve mně okřikuje ten, který věří, že hluboká změna je možná.
Ne lidskými silami, ale Božím zázrakem. Jen tehdy, když se vzkříšený Ježíš zjeví za
zavřenými dveřmi našeho srdce a řekne: ‚Pokoj tobě’, tehdy získáme pokoj, ze kterého
vše vyvěrá. Stejně je to také s láskou. Jenom tehdy, když dovolíme Hospodinu, aby nás
miloval, nalezneme sílu milovat lidi, kteří si to nezaslouží. Takový pokoj pak můžeme nést
dalším lidem, protože je zakotvený mimo tento svět. Není závislý na našich náladách, je
závislý na Bohu samotném.



BETANIE PRAHA SMêCHOV

13. 6. 2015

OTROCTVê
OSVOBOZENê
ODPOČINEK

Služba žen

ODPOLEDNê WORKSHOPY
OPRAVDOVç JSI DOKONALç
R. Chlebkov‡
MATEŘSTVê
J. Vedralov‡ s týmem

DOCENILY JSME VODOLƒČBU?
J. Konečn‡

KçZçNê: ThMgr. Soňa S’lov‡
Marie děl‡ všechno špatně

KDYŽ SE VBêHç DO CêLOVƒ
ROVINKY
P. Šustkov‡





SBOROVÝ VÍKEND
rekreační středisko Immanuel – obec Dlouhý u Ždírce nad Doubravou

18. - 20. 9. 2015

Již potřetí máme možnost strávit společně sborový víkend na Vysočině. Zveme vás ke
sdílení společenství v krásném prostředí, k posilování vztahů mezi členy a příznivci našeho početného sboru, ke společným zážitkům duchovním, společenským i gurmánským.

www.immanuel.cz



Přihlášky budou k dispozici na webových stránkách k vyplnění v elektronické
podobě a u traktátu v listinné formě.

Cena za ubytování (celý pobyt – 2 noci)
Typ ubytování

1 osoba

rodina

(při max. kapacitě)

(rodiče+děti do 18 l)

chatka (max. 4 os., bez přísl.)

390 Kč

1390 Kč

srub (bez přísl., max. 4 os.)

390 Kč

1250 Kč

ubytovna (pokoje bez přísl., max. 4 os.)

590 Kč

1850 Kč

hotel (pokoj bez přísl., max. 3 os.)

630 Kč

1690 Kč

hotel (apartmán s přísl., max. 3 os.)

750 Kč

2190 Kč

hotel (apartmán s přísl., max. 2 x 4 os.)

890 Kč

2890 Kč

Informativní cena za stravu (pátek večeře-neděle oběd)
dospělý

512 Kč

dětská porce (8-13 let)

342 Kč

dětská porce (4-7 let)

282 Kč

dětská porce (2-3 roky)

112 Kč

• Pro seniory a studenty sleva 10 %. Společná doprava autobusem zdarma.
• Využití internetu, ping-pongu, kulečníku, fotbalového hřiště, lodiček
zdarma
• Přijetí přihlášky bude potvrzeno mailem, který bude zároveň obsahovat
pokyny pro uhrazení zálohy.
• V případě překročení kapacity jednotlivých typů ubytování bude brán zřetel
na pořadí
• Přihlášku odevzdejte do sběrného boxu u vchodu, nebo zašlete v elektronické podobě na adresu: vinohradsky.zpravodaj@email.cz

Ti, kdo se sborového víkendu již loni účastnili,
budou obesláni Richardem Vlachem mailem,
aby potvrdili/nepotvrdili svou účast
a nebudou již muset znovu vyplňovat všechny platné údaje.
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NAROZENINY OSLAVÍ:
Haluška Lubomír

4. 6.

Sikorová Renata

5. 6.

Jonczy Radomír

5. 6.

Dobiášová Drahomíra

7. 6.

Kopecká Elen

7. 6.

Šanovcová Emílie

7. 6.

Trejbal Otto

7. 6.

Přejeme vám všem hezký a požehnaný celý týden!

Vzpomeňte kdykoli na dnešní poslání – Dt 31,6:
6

Posilněte se a buďte odvážní. Nebojte se a nemějte
z nich strach, neboť Hospodin, tvůj Bůh, půjde s
tebou. Nenechá tě klesnout a neopustí tě.

Český studijní překlad.

6
Be strong and of good courage, do not fear nor be afraid
of them; for Jehovah your God, He is the One who is going
with you. He will not abandon you nor forsake you.

VW-Edition Bible (2010).

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.
Chcete-li přispět jakýmkoli darem, zašlete jej na stejný účet pod v.s. 99999.
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 nejpozději vždy do ČTVRTKA.
Na uvedenou e-mailovou adresu můžete také zasílat žádosti o zasílání zpravodaje elektronickou poštou. www.sborvinohrady.cz, vinohradsky.zpravodaj@email.cz
12

