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

PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY
24. října 2015
9.30 – 10.30

10.30 – 10.45
10.45 – 12.00

Sobotní škola uvádí Dvořák Jaroslav
Společná píseň č. 13 a modlitba
Sobotní škola v malých skupinách
Sbírka na misijní projekty CASD
Společná píseň č. 156 a modlitba
Přestávka
Bohoslužba s kázáním uvádí Kloudová Pavla
Varhanní preludium: Miškejová Petra
Společná píseň č. 279
Sborová oznámení
Introit: Ž 46,9
Společná píseň č. 209
Přímluvná modlitba: Linhart Vítězslav
1. čtení z Bible – Mt 5,21-22: Hellebrand René (vsedě)
Přednes Imramovská Vendula, Špinarová Eva
2. čtení z Bible – Gn 4,1-16: Šubrtová Eliška (vstoje)
Modlitba před kázáním: Fuksa Josef
Kázání – Jonczy Marek
„S hněvem a nenávistí nejdál pojdeš“
Společná píseň č. 237
Modlitba: Jonczy Marek
Sbírka pro potřeby sboru
Poslání: Mk 12,28-31
Společná píseň č. 280
Varhanní postludium

14.00

Odpol. shromáždění s kázáním: Roubíčková Drahomíra

PROSÍME VŠECHNY O VYPNUTÍ MOBILNÍCH TELEFONŮ BĚHEM BOHOSLUŽBY.



OZNÁMENÍ SBORU VINOHRADY

1.

Dnes nám dopoledne kázáním Božího slova poslouží bratr Marek
Jonczy. Při odpoledním setkání promluví sestra Drahomíra
Roubíčková.

2.
3.

Příští sobotu nám kázáním poslouží bratr Michal Balcar.

4.

Příští čtvrtek se koná další pravidelná studentská bohoslužba.
Michal Balcar bude kázat na téma: „Pamatujte, že jste byli hosty
v egyptské zemi.“

5.

V pátek pokračuje v 18.30 série diskuzních večerů k základním
lidským otázkám. Cyklem s názvem Sedm2 provází Michal Balcar
a druhé téma nese název Svoboda versus závislost.

6.

Společenské centrum zve:

Dnes po skončení bohoslužby se sejdou v učebně SC ke krátké
schůzce učitelé Dětské sobotní školky, třídy B.

▫ V pondělí 24. 10. pokračuje od 18.30 h četba ze Skutků apoštolů
s odborným výkladem Michala Balcara. Studovat se bude 26. kapitola.

Minulou sobotu byly vybrány tyto dary:
1273 Kč

Sbírka pro misijní účely CASD (sbírka neproběhla)

8670 Kč* Sbírka pro potřeby našeho sboru
0 Kč

jiné dary

*tj. 108 % z částky potřebné na nejnutnější výdaje provozu sboru


6WUXþQiSĜtORKDN pozvánce na 11. unijní setkání ASI

Prosíme, SĜHþtVWYHVERUHFK
ĜtMQDa 7. listopadu 2015
0LOtVSROXYČĜtFtEUDWĜLDVHVWU\

naše pozvání platí pro každého

$NFHYêURþQtsetkání ASI
Každý, bez rozdílu PĤåHSĜLMtWQDVHWNiQtSRGQLNDWHOĤ&$6', bez
rezervace i bez ohlášení.
Datum konání: 19. – 21. listopadu 2015
Místo konání: Bratislava, NH One Gate hotel, Ambrušova 7,
NRQIHUHQþQtViO
Co prožijete: uslyšíte aktuální zkušenosti z misijních polí,
kázání z Božího slova,
prožijete duchovní zážitek,
uvidíte prezentace QRYêFKSURMHNWĤ
InVSLUXMtFtĜHþQtFL- bohatý program:
Dwight K. Nelson - znáte z NET- 98, kazatel Pioneer Memorial Church
Christian Berdahl - zakladatel Shepherd's Call Ministry
Co dalšího:

SiWHþQtVHPLQiĜH,
výstavní stánky misijních organizací

-DNVHSĜLKOiVLWMHSĜLSUDYHQON-LINE IRUPXOiĜ na webových
stránkách ASI (www.asi-cs.cz NGHVLPĤåHWHREMHGQDWVOXåE\MDNR
ubytování, stravu a další
Jak jinak: jednoduše PĤåHWHkontaktovat SĜHGVHGX ASI na
asibratislava@gmail.com, který vám SRPĤåH

'ČNXMHPH, že budete s námi
za ASI-&6(YD.XGUQRYiSĜHGVHGD
za Slovenské sdružení CASD – %RKXPLO.HUQSĜHGVHGD
]DýHVNR-Slovenskou unii CASD – 0LNXOiã3DYOtNSĜHGVHGD



3URVtPHSĜHþtVWYHVERUHFKĜtMQDQHEROLVWRSDGX

Ä$OH GRVWDQHWH VtOX 'XFKD VYDWpKR NWHUê QD YiV VHVWRXSt D EXGHWH PL VYČGN\ Y -HUX]DOpPČ
a v FHOpP-XGVNX6DPDĜVNXDDåQDViPNRQHF]HPČ6N
0LOtVSROXYČĜtFtEUDWĜLDVHVWU\
Ježíš QiV SRYČĜLO ~NROHP VGtOHW NĜHVĢDQVNRX QDGČML FRå MH QDãtP KODYQtP SRVOiQtP QD WRPWR
VYČWČ 3RVHOVWYt R QDGČML D OiVFH VGtOtPH Y GQHãQt GREČ UĤ]QêPL IRUPDPL D ]SĤVRE\
1HM~þLQQČMãtP]SĤVREHPYãDN]ĤVWiYiRVREQtVGtOHQt-HåtãH.ULVWDY místech, kde trávíme nejvíce
þDVXDWRMH QDãH]DPČVWQiQt-VPHSURIHVLRQiO\DRGERUQtN\Y UĤ]QêFKRERUHFKOLGVNpþLQQRVWL
SURWRSUiYČQDSUDFRYLãWLþLY QDãHPVRXVHGVWYtPĤåHPHQHMGĤYČU\KRGQČMLVYČGþLWRWRPFR%ĤK
vykonal v našich životech a co nabízí všem lidem.
19. –  OLVWRSDGX  Y %UDWLVODYČ VH EXGH NRQDW GDOãt YêURþQt VHWNiQt $6, – (AdventistLaymen’s Services and Industries), na které bychom Vás rádi pozvali. Uslyšíte zde aktuální
zkušenosti z WpWR~åDVQpNDåGRGHQQtSUiFH=iURYHĖ]GHSURåLMHPHLQVSLUDWLYQtSRdporu pro naši
GDOãtVYČGHFNRXVOXåEX
3ĜLMPČWHWHG\FRQHMVUGHþQČMãtSR]YiQtQDWRWRYêMLPHþQpVHWNiQtV úžasnými lidmi z FHOpþHVNRVORYHQVNp XQLH =~þDVWQČWH VH SUH]HQWDFH QRYêFK SURMHNWĤ D SURåLMWH V QiPL UDGRVW ]H ]SUiY
z GRVDYDGQt SUiFH D PČMWHSRGtOQD~åDVQpPSOiQXVSDVHQtNWHUê %ĤKUHDOL]XMHSURVWĜHGQLFWYtP
ODLFNêFKSUDFRYQtNĤ%RKDWêSURJUDPLVSLUXMtFtĜHþQtFL'ZLJKW.1HOVRQVHQLRUSDVWRU3LRQHHU
Memorial Church na Andrews University Berrien Springs Michigan, USA a Christian Berdhal,
zakladaWHO 6KHSKHUG  V &DOO PLQLVWU\ (GJHZRRG 1HZ 0H[LFR 86$ D GDOãt NWHĜt SRYHGRX
WUDGLþQtSiWHþQtVHPLQiĜHYêVWDYQtVWiQN\PLVLMQtFKRUJDQL]DFt9iVPRKRXPRWLYRYDWN novému
RGKRGOiQtSRGtOHWVHQDPLVLMQtSUiFLDY]GČODWVHSURNDåGRGHQQtVYČGHFWYtRQDãHP Pánu Ježíši
Kristu.
6YRX~þDVWtþLGDUHPEXGHWHPRFLSRGSRĜLWPLVLMQtSURMHNW\Y naší unii pro rok 2015.
3UR9DãLSRKRGOQRX~þDVWDPD[LPXPLQIRUPDFtMHSĜLSUDYHQ21-/,1(REMHGQiYNRYêIRUPXOiĜ
na webových stránkách ASI (www.asi-cs.cz  MHKRå SURVWĜHGQLFWYtP VL PĤåHWH REMHGQDW VOXåE\
jako registraci, ubytování, stravu a další služby. V NRQIHUHQþQtPViOHKRWHOX1+2QH*DWHEXGH
SUR9iVSĜLSUDYHQRGRVWDWHNPtVWVWUDYRYiQtEXGHY restauraci One Gate, dále výstavní prostory.
-HYKRGQpYþDVVL]DMLVWLWRVREQtUHJLVWUDFLDSURYpVWREMHGQiYNXQDEt]HQêFKVOXåHESRNXGRQČ
máte zájem.
'ČNXMHPH]D9iãþDVDRFKRWXVGtOHWQDGČMLREU]NpP.ULVWRYČSĜtFKRGXVHVYêPLEOLåQtPL
7ČãtPHVHV 9iPLEU]\QDYLGČQRX
za ASI-CS Eva .XGUQRYiSĜHGVHGD
za Slovenské sdružení CASD – %RKXPLO.HUQSĜHGVHGD
za ýHVNR-Slovenskou unii CASD – 0LNXOiã3DYOtNSĜHGVHGD



HOSPODINOVO MLČENÍ

Job 38,1-11
kázání ze soboty 17. 10. 2015, br. Michal Balcar
Úvod
Dovolte mi začít mé dnešní kázání vzpomínkou. Přibližně před dvaceti lety jsem se
zúčastnil první mládežnické akce ve svém životě. Jednalo se o kongres mládeže
v Malých Svatoňovicích někdy kolem roku 1993. Na tomhle setkání jsem zažil dva
zásadní emocionální okamžiky. První z nich se odehrál při večeři Páně, kdy jsem
opravdu uvěřil, že mi Bůh odpouští. Uvěřil jsem tomu do hloubky svého srdce a věděl,
že v Božích očích jsem nový člověk.
Druhý důležitý zážitek byl pro mě v té době vcelku nepříjemný. Týkal se kázání mého
kolegy Jindry Černohorského, kterého velmi respektuji. Jindra ve svém kázání mluvil
o odvrácené straně toho, co jsem prožíval. Mluvil totiž o Božím mlčení. Tehdy mi jeho
slova připadala jako hloupost. ‘Špatně věříš, protože já zažívám úplný opak’ běželo
mi hlavou. Až později jsem docenil, jak důležité bylo, že jsem toto kázání slyšel.
Jób
Žádná z biblických postav nevěděla tolik o utrpení jako Jób. Jeho knihu jsem četl již
několikrát a stále nemám pocit, že jí příliš rozumím. Snad se mi daří nahlížet dílčí
střípky toho, co Jób prožíval a jaký to vše mělo smysl. Přišel o majetek, děti, manželku i zdraví, ale přesto mám za to, že jeho hlavní utrpení spočívalo jinde – v Božím
mlčení. Je pozoruhodné, že i když nám text říká, že přímo odpovědný za Jóbovo
utrpení byl ďábel (postava tak oblíbená v jistých sférách adventismu), Jób s ním svůj
spor nevede. Jeho pře je namířena vůči Bohu. Jenže Hospodin mlčí a jeho jménem
mluví Jóbovi přátelé, kteří nabízejí teologické poučky a schémata.
Jób je z literárního hlediska divadelní hra a každé drama musí končit částí, které se
v divadelní teorii říká katarze. Její závěr by tedy měl být očistný. Katarze v Jobově
knize začíná v okamžiku, kdy Bůh promluví:
„Kdo to zatemňuje úradek Boží neuváženými slovy? Nuže, opásej si bedra jako muž,
budu se tě ptát a poučíš mě. Kde jsi byl, když jsem zakládal zemi? Pověz, víš-li něco
rozumného o tom. Víš, kdo stanovil její rozměry, kdo nad ní natáhl měřicí šňůru? Do
čeho jsou zapuštěny její podstavce, kdo kladl její úhelný kámen, zatímco jitřní hvězdy
společně plesaly a všichni synové Boží propukli v hlahol? Kdo sevřel moře vraty,
když se valilo z lůna země, když jsem mu určil za oděv mračno a za plénku temný
mrak, když jsem mu stanovil meze, položil závory a vrata a řekl: ‚Až sem smíš přijít,
ale ne dál; zde se složí tvé nespoutané vlnobití!’…”
Já ovšem nikdy v těchto slovech nenalézal očistu, naopak ve mně vzbuzovala spíše
frustraci a hněv. Jóbův problém je přece etický a Bůh na něj reaguje z pozice síly.
Nelíbilo se mi, co Bůh říká, ale kupodivu ten, komu byla ta slova určena, je na rozdíl
ode mne přijal. Proč? Možná proto, že mnohem těžší je unést Boží mlčení. Bůh
konečně promluvil a Jób věděl, že ve svém boji není sám. Na obsahu vlastně tolik
nezáleželo.
Boží mlčení
Bible ukazuje, nejen na Jóbově příběhu, že Boží mlčení je součástí zkušenosti víry.


Něco podobného zažil přece Kristus na kříži a vyjádřil svým agonickým výkřikem:
“Bože můj, Bože můj, proč jsi mě opustil?” Možná, že téměř každý, kdo svou víru žije
delší dobu, dosvědčí, že přijdou chvilky, kdy se mu z obzoru ztratila jasná a pevná
cesta a před ním byla nepřehledná změť křížících se cest či rovnou bažina. Jan od
Kříže nazývá tuto chvíli ‘temnou nocí’ a říká, že je nevyhnutelnou součástí autentické
duchovní zkušenosti.
První náznak temné noci jsem zažil ve chvíli, kdy jsem uvěřil, že mě Bůh povolává,
abych byl kazatelem. Cítil jsem, že je to jasný další krok v odevzdání a službě. Takže
jsem se přihlásil na Teologický seminář a… nepřijali mě. Cožpak bratři nevěděli, že
mě Bůh povolal k tomu, abych byl kazatel? A povolal mě vlastně? Nebylo to mé
zbožné přání? Nepodlehl jsem iluzi, které jsem toužil podlehnout? Církev řekla, že o
mě nestojí a Hospodin mlčel. Nedostalo se mi žádné jasné odpovědi ve chvíli, kdy
jsem ji potřeboval. Dnes tuším, že určitá nejistota na mé straně je součástí mého
kazatelského povolání a vnáší do něj pravděpodobně zdravý prvek pokory.
Jak přežít a neztratit víru
Neexistuje žádný recept na to, jak Boží mlčení ukončit. Nemáme v rukou žádné páky
a neměl je ani Jób. Můžeme jedině čekat. A já (tuším, že v tom nejsem sám) čekám
nerad. Chci, aby věci fungovaly hned. Jenže ve víře to nelze zařídit. Můžeme jen
čekat.
Když čekáme na Hospodina, přichází velké pokušení nahradit Boha nějakým jiným
bohem, který mluví, když potřebujeme. A dokonce by ten nový bůh mohl říkat to, co
se nám víc líbí. Jenže by to nebyl živý Bůh.
Ovšem jednu myšlenku bych rád zdůraznil. Boží mlčení neznamená, že se změnil
základ jeho vztahu k nám. Stále platí, že jsme milováni, i když Boží lásku necítíme.
Znovu (jako již několikrát) si dovolím ocitovat dle mého názoru tu nejdůležitější myšlenku v evangeliu: “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.”



NAROZENINY OSLAVÍ:
Jonczy Marek

25. 10.

Moravec Antonín

25. 10.

Tolar Viktor

25. 10.

Berniová Marcela

31. 10

Šrámková (Smirna) Irina

1. 11.

Přejeme vám všem hezký a požehnaný celý týden!
Vzpomeňte kdykoli na dnešní poslání – Mk 12,28-31:
Tu přistoupil jeden z učitelů Zákona, který je uslyšel, jak se spolu
dohadují. Když uviděl, že jim Ježíš dobře odpověděl, zeptal se ho:
„Které přikázání je první ze všech?“ 29 Ježíš odpověděl: „První je:
‚Slyš, Izraeli, Pán, náš Bůh, Pán jediný jest‘ 30 a ‚budeš milovat
Pána, svého Boha, z celého svého srdce, z celé své duše, z celé
své mysli a z celé své síly‘. 31 Druhé je toto: ‚ Budeš milovat svého
bližního jako sebe samého.‘ Není jiné přikázání větší než tato.“

28

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.
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


