
Vinohradský
zpravodaj

3.4.2021
Sbor Církve adventistů sedmého dne Praha-Vinohrady

Londýnská 30, 120 00 Praha 2
www.sborvinohrady.cz

č. 14/21

http://www.sborvinohrady.cz/


2

Program sobotní bohoslužby

9:30 – 10:20 Sobotní škola není

10:45 – 12:00 Bohoslužba s kázáním uvádí Vladimír Klouda

Varhanní preludium: Lukáš Petřvalský

Společná píseň č.: 279

Sborová oznámení

Introit: Iz 12,4-5

Společná píseň č.: 326

Přímluvná modlitba: Daniel Sedláček

1. čtení z Bible: Martin Pavlík – Gn 2,1-3

Píseň: Byl jsi tam, když byl Pán můj křižován

2. čtení z Bible: Lucie Pavlíková – Lk 23,50-56

Modlitba ke kázání: Elen Kopecká

Kázání: Michal Balcar – „V sobotu zachovaly sváteční 
klid“

Společná píseň č.: 61

Modlitba: Michal Balcar

Sbírka pro potřeby sboru

Poslání: 2 Kor 1,4

Společná píseň č.: 280

Varhanní postludium

Online BohoslužbaOnline Sobotní škola

https://www.youtube.com/channel/UCQHc0RKrv7DD4XTpRR0ZL4w
https://us02web.zoom.us/j/4461978374
https://us02web.zoom.us/j/4461978374
https://us02web.zoom.us/j/4461978374
https://zoom.us/j/4461978374
https://zoom.us/j/4461978374
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● Vítejte při dnešní bohoslužbě v kostele Církve adventistů sedmého dne 
v Londýnské ulici. Kázáním dnes poslouží náš kazatel Michal Balcar.

● Příští sobotu bude v našem sboru kázat Robert Řehák.

● Rádi bychom vás pozvali k pravidelnému pátečnímu modlitebnímu setkání 
od 20:00 a také k sobotní škole od 9:30. Obě akce probíhají přes Zoom 
a přihlašovací údaje k nim naleznete ve zpravodaji a na webu sboru.

● Dnes slavíme společnou Večeři Páně. Ještě je možné připojit se k přijímání 
po skončení této bohoslužby, ve 12:00 a v 15:00. Pokud chcete přijít, 
ozvěte se, prosím, našim kazatelům, třeba pomocí sms.

● Děkujme společně za prožití velikonočních svátků a připomínku Kristovy 
oběti, která nás vykoupila z hříchu. Radujme se, že Kristus vstal z mrtvých 
a v něm je i naše naděje na vzkříšení. Prosme Boha za to, aby se nás 
velikonoční zvěst vždy dotýkala a orientovala náš život. Modleme se 
v duchu Ř 6,9-11.

Oznámení sboru Vinohrady

Ti, kteří by rádi přispěli do Fondu naléhavé pomoci, mohou zasílat 

prostředky, které se rozhodli věnovat, na sborový účet číslo: 

1871369/0800, variabilní symbol 77777.

Na provoz sboru můžete přispět také bezhotovostně a to na stejný účet 

pod v.s. 99999.

Za všechny příspěvky moc děkujeme! QR platba
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Kázání ze soboty 27.03.2021 – br. Michal Balcar
ODPOVĚĎ ŘECKÝM/ČESKÝM POUTNÍKŮM

Text k dnešímu kázání je z Janova evangelia 12. kapitoly:

Někteří z  poutníků, kteří se přišli o  svátcích klanět Bohu, byli Řekové. Ti přistoupili 
k Filipovi, který byl z Betsaidy v Galileji, a prosili ho: „Pane, rádi bychom viděli Ježíše.“ Filip 
šel a řekl to Ondřejovi, Ondřej a Filip to šli říci Ježíšovi. Ježíš jim odpověděl: „Přišla hodina, 
aby byl oslaven Syn člověka. Amen, amen, pravím vám, jestliže pšeničné zrno nepadne do 
země a  nezemře, zůstane samo. Zemře-li však, vydá mnohý užitek. Kdo miluje svůj život, 
ztratí jej; kdo nenávidí svůj život v tomto světě, uchrání jej pro život věčný. Kdo mně chce 
sloužit, ať mě následuje, a kde jsem já, tam bude i můj služebník. Kdo mně slouží, dojde cti 
od Otce.“

Tato perikopa se v  Janově evangeliu objevuje hned po popisu Ježíšova vjezdu do 
Jeruzaléma jako krále. Městem zní Hosanna, voní čerstvě utržené palmové ratolesti. Ve 
vzduchu je cítit radost a naděje. Ježíš je hrdina okamžiku. Yes, we can! Pravda a láska zvítězí 
nad lží a nenávistí!

A tak není divu, že ho chce vidět každý. Kdo jsou ti Řekové, které text zmiňuje? Zjevně 
jde o  lidi nežidovského původu, kteří ale mají k  judaismu blízký vztah. Jsou to Řekové, ale 
přišli se klanět Bohu. (Proč Jan, píšící své evangelium po roce 90, tento příběh vypráví, není 
třeba složitě vysvětlovat). Já jsem své kázání nazval Odpověď řeckým/českým poutníkům. 
Oni ti Řekové zastupují nás nejen proto, že nejsou etničtí Židé, ale také proto, že jsou 
zvědaví. Jako my.

Text jejich motivaci explicitně popisuje: “Pane, rádi bychom viděli Ježíše.” Motivuje je 
zvědavost - Ježíše okouknout. To jsem přesně já. Zvědavý. A trochu se za to stydím. Martina 
mě vždycky napomíná, ale já chci vidět. Očumovat. Když vidím shluk lidí, zajímá mě, co se 
děje. Tahle naše zvědavost je hnací motor bulváru. Trochu se stydím, ale baví mě to. Viděli 
jsme královnu na dostizích v Ascotu, viděl jsem Garetha Balea ve Štruncových sadech. Metr 
ode mě přešel Václav Havel.

Řečtí poutníci si přejí, aby to byla nezávazná zkouška. Měsíc zdarma. Vzorek na 
ochutnání. Trochu Ježíše na špejli, abychom poznali jak chutná. Trochu Ježíšovské vůně si 
stříknout parfému na zápěstí a nechat rozvonět a uvidíme. Přečíst si, co o Ježíšovi píše Blesk, 
jaké ho doprovázejí skandály, jakou má pověst a pak se rozhodneme. To je přece něco, co 
nám vyhovuje. Snadná změna lékaře, snadná změna mobilního operátora, snadná změna 
spasitele. Hluboce těm Řeků rozumíme.

Jsou Řekové a oslovují Filipa (milovník koní) s řeckým jménem, protože tuší pochopení, 
Filip jde za Ondřejem a spolu jdou za Ježíšem. A Ježíš na jejich prosbu, aby ho mohli vidět, 
odpověděl: „Přišla hodina, aby byl oslaven Syn člověka.” Což začíná nadějně, protože oni 
přece hledají přesně tohle - slávu. Ježíš je celebrita, slavný člověk a mluví to tom, že tohle 
bude jeho slavný hodina. A Řeky napadá: jsme u toho v tu pravou chvíli.

Jenže hned následující Amen, amen, je překvapivé, šokující. Jedná se vlastně o  krátké 
podobenství o  zrnu. Zrno, jako jedinec musí zemřít, aby vydalo mnohý užitek. Tak je to 
i s Kristem a jeho následovníky. Oslavení se děje skrze smrt.

Pak přichází velmi paradoxní a pro mě nesrozumitelný výrok. Provokativní. Čím víc, se 
mi točí v hlavě, tím méně mu rozumím. Kdo miluje svůj život, ztratí jej. Kdo nenávidí svůj 
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život v  tomto světě, uchrání jej pro život věčný. Z  marketingového hlediska tuhle větu 
považuji za katastrofu. Děsí mě. Cesta k věčnému životu vede skrze nenávist k tomuto životu. 
Je to velmi neintuitivní. Není to tak, že lidé, kteří nenávidí tento život nestojí ani o  žádný 
život věčný?

Vysvětlení je v poslední větě - je to Kristova cesta, kterou máme jít. Cesta, která vede 
skrze utrpení, bolest a  samotu. Celebrita se během týdne stane vyvrhelem, kterého opustí 
úplně každý s výjimkou žen shromážděných kolem jeho matky.

Co z toho setkání vyplývá pro české poutníky? 

Poznat jádro křesťanství není možné na zkoušku. Je to vlastně hrozně těžká volba. Buď se 
Kristu dáme celí a  poznáme jeho cestu a  nebo budeme jen postávat a  sledovat z  povzdálí 
a nikdy nepochopíme. 

Pokud hledáme slávu, jsme u  Ježíše na správné adrese. Jen to možná nebude sláva 
pozemská, ale oslavení v očích Božích. Kdo slouží Kristu, dojde cti u Otce. 
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Praha, 3. března 2021 
 

Milé sestry, milí bratři a přátelé, 

stejně jako v minulých letech vás i letos zveme na Biblický týden ČS, který, pokud to situace a opatření dovolí, 
proběhne v termínu od 1. do 8. srpna 2021 v KC Immanuel v Dlouhém u Ždírce nad Doubravou. Hlavním hostem 
a řečníkem bude OLDŘICH SVOBODA, kazatel a zástupce ředitele Adventistického teologického institutu. 
Tématem bude Tajemství Ježíše z Nazareta: evangelium v epištolách Efezským a Koloským. 

Z BT bude průběžně pořizován videozáznam, odkaz na www.biblickytyden.cz. 

Přednášky probíhají vždy v dopoledních hodinách. Odpoledne bude možno prožít různě – při workshopech, 
sportovních aktivitách, dobrovolnické činnosti, či na výletě po okolí. V době dopoledních přednášek a večerního 
programu bude pro děti ve věku 4–15 let zajištěn program. 

Ceník ubytování i stravy je na stránkách konferenčního centra www.immanuel.cz. 

PŘIHLAŠOVÁNÍ: Pouze elektronickou cestou na www.biblickytyden.cz, bude spuštěno ve čtvrtek 17. června  
v 16:00 hodin. Aby bylo možné přihlášku odeslat, musí být u všech zájemců vyplněny následující údaje: jméno  
a příjmení, datum narození, adresa, požadované místo k ubytování a typ stravy – s masem nebo vegetariánská 
(vždy pouze na celý týden) v plné penzi nebo polopenzi.  

Opět bude v přihlášce možnost zaškrtnout políčko „chci být dobrovolníkem“, a tím si buď vyzkoušet službu, kterou 
byste mohli v budoucnu realizovat ve svém městě, část svého času věnovat lidem kolem sebe, nebo prostě pomoci 
místnímu sboru být užitečným tam, kde působí. Zaškrtnutím políčka se hlásíte na středeční odpolední program - 
dobrovolnickou činnost, která bude určena dle aktuální situace s protikovidovými opatřeními. Organizátorem 
bude Jan Libotovský, +420 731 119 257, libotovskyjan@seznam.cz. 

Prosíme, abyste se do vybraných pokojů a chatek hlásili v tom počtu, jaký je u nich uveden. V případě,  
že nevyužijete plnou kapacitu místnosti, mohou být neobsazená lůžka zaplněna dalšími zájemci. Nechcete-li 
poskytnout volné lůžko dalším zájemcům, rezervujte si prosím všechna lůžka v pokoji, cena se vám však navýší.  

Upozorňujeme, že srub č. 5 a chatka č. 6 jsou vyhrazeny POUZE pro muže a POUZE pro ženy. 

Po ukončení registrace (2. července) zašleme na mail kontaktní osoby potvrzení s celkovou cenou, číslem účtu 
a přiděleným var. symbolem. V případě nemoci nebo jiného vážného důvodu Vám bude platba za pobyt vrácena. 

Doufáme, že situace bude natolik příznivá, abychom se mohli setkat. Samozřejmě počítáme s velkou mírou 
nejistoty a tím, že Biblický týden může být kvůli aktuálním epidemiologickým opatřením zrušen. Děkujeme,  
že se budete spolu s námi modlit o moudrost a věříme, že nás Bůh povede nejen při plánování, ale i v každodenní 
realitě našeho života. 

Za České sdružení  

 

          

           Vít Vurst  
 
 
Kontakt/dotazy:  Ingrid Škábová, M: 734 521 610, E: ingrid@casd.cz. 
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4.4. Klemperová Věra
5.4. Chytrý Tomáš
6.4. Drábová Štěpánka

NAROZENINY OSLAVÍ

SBOROVÉ KONTAKTY

Kazatelé Michal Balcar 734 791 459 michal.balcar@casd.cz
Martin Pavlík 608 756 094 martin.pavlik@casd.cz

První starší Vladimír Klouda 724 607 200 vladimir.klouda@passerinvest.cz
Starší pro KD2 Pavla Kloudová 606 602 179 kloudova77@gmail.com
Starší pro KD1 Kamil Staněk 725 039 148 kamilstanek@centrum.cz
Starší pro mládež Antonín Šedivý 723 418 223 antonin.sedivy@gmail.com
Tajemník Richard Vlach 602 285 135 vlach@farenet.cz
Správce Tomáš Chytrý 774 075 470 tomaschytry@seznam.cz

Informace o zpravodaji:

Příspěvky do zpravodaje zasílejte nejpozději vždy do čtvrtka na adresu 
vinohradsky.zpravodaj@email.cz.
Na stejné e-mailové adrese se můžete také přihlásit k odběru zpravodaje 
elektronickou poštou.

Bl h
!

DNEŠNÍ POSLÁNÍ – 2 KOR 1,4

On nás potěšuje v každém soužení, abychom i my mohli těšit ty, kteří jsou v jakékoli 
tísni, tou útěchou, jaké se nám samým dostává od Boha.

Český ekumenický překlad

Who comforteth us in all our tribulation, that we may be able to comfort them which 
are in any trouble, by the comfort wherewith we ourselves are comforted of God.

King James Version

mailto:vinohradsky.zpravodaj@email.cz

