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Program sobotní bohoslužby

9:30 – 10:20 Sobotní škola  vede Michal Balcar

odkaz: https://zoom.us/j/4461978374

10:45 – 12:00 Bohoslužba s kázáním uvádí Michal Balcar

Varhanní preludium: Eva Špinarová

Společná píseň č.: 279

Sborová oznámení

Příběh pro děti: Robert Řehák

Introit: Iz 64,7

Společná píseň č.: 288

Přímluvná modlitba: Antonín Moravec

1. čtení z Bible: Kathrin Bujok – Ž 31,11-16a

Píseň: Antonín Dvořák – Largo (Před tebou klekáme)

2. čtení z Bible: Vlasta Jonczyová – Ř 8,36-39

Modlitba ke kázání: Daniel Sedláček

Kázání: Robert Řehák – „Péčí o duši k jistotě 
budoucnosti“

Společná píseň č.: 244

Modlitba: Robert Řehák

Sbírka pro potřeby sboru

Poslání: Mt 14,27

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 bratr Robert Řehák.

● Příští sobotu bude v našem sboru kázat Michal Balcar.

● 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.

● Prosme za moudrost, jak přinášet evangelium mladým lidem a dětem. 
Přimlouvejme se za všechny truchlící po svých blízkých. Ať nás stále drží 
a posiluje radost z Kristova vzkříšení. Modleme se v duchu 
1. Tes 4,14-18.

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 03.04.2021 – br. Michal Balcar

V SOBOTU ZACHOVALY SVÁTEČNÍ

KLID

Je za námi pašijový týden, který jsme jako sborové společenství prožili jinak. Sice jsme se 
nevídali osobně, ale o to častěji přes Zoom. A já jsem z toho měl radost. Společně jsme četli 
příběh pašijového týdne, jak ho popisuje evangelista Lukáš. Každý den byl plný akce. Od 
příjezdu do Jeruzaléma, přes všemožné spory, eschatologické kázání, poslední večeři, 
modlitbu v  zahradě Getsemane až k  Ježíšovu procesu a  jeho smrti. Každý den se toho 
odehrálo tolik, jako jindy za celé měsíce. A v sobotu se najednou neděje vůbec nic.

V sobotu zachovaly ženy sváteční klid podle přikázání. 

Jediná lakonická věta, ve které se ale skrývá více, než by se na první pohled zdálo. 

Ježíš předpověděl, že bude v hrobě tři dny a tři noci, což každému, kdo si toto proroctví 
dnes přečte, musí znít podivně, když zvážíme, že zemřel v  pátek ve tři hodiny a  vstal 
z mrtvých v noci ze soboty na neděli. Až úvod do hebrejského vyjadřování mě přesvědčil, že 
je to v pořádku. Ale přesto zůstává faktem, že jediný celý den (a noc), kdy byl Ježíš v hrobě, 
je sobota. Lukáš nám neříká nic o Ježíši ani o  jeho učednících. Informuje nás pouze o tom, 
jak sobotu prožily ženy. Že se jedná o  ženy, naznačuje i ČEP ypsilonem, který je na konci 
slovesa “zachovaly”. Muži se ztratili, zůstaly jen ženy. A  ty chtěly jako poslední službu 
obstarat Ježíšovo tělo dle tehdejších pohřebních zvyklostí. 

Doslova je zde použit termín, který lze přeložit také jako “ztichly”. Vzpomínáte o čem 
mluvil Maťo na Velký pátek? O  velkém tichu. K  tichu, jež nastalo po Ježíšově smrti se 
připojily i ženy. A v tichu sobotního dne truchlily pro svého Mistra. 

Jak se dá taková sobota prožít? Opravdu lze zachovat sváteční klid v  akutní bolesti 
z  nedávné ztráty? Prožily tu sobotu mechanicky? Uklidňovaly je stále se opakujíc úkony? 
Přinášely úlevu? A proč je vlastně ta “sobota, kdy se nic nedělo”, do toho příběhu zařazena? 

Text říká, že ženy zachovaly sváteční klid podle přikázání. A  jak máme prožívat sobotu 
podle přikázání? Hlavně směrem k Hospodinu. S ním. Pro něj. To, že nepracujeme, je pouze 
první krok. Cílem není nepracovat, nýbrž být v  Boží blízkosti. Co tahle myšlenka znamená 
pro tuto konkrétní sobotu? Že ženy nacházely v  Boží blízkosti útěchu. Ježíš byl v  hrobu 
v sobotu právě proto, že ten, kdo zachoval sváteční klid podle přikázání, mohl nalézt v Bohu 
útěchu ve svém truchlení. A  navíc ženy netruchlily sami. Truchlil  s  nimi i  Otec, který 
oplakával svého Syna. 

Předpokládám, že většina z  vás byla někdy v  posledních týdnech na Staroměstském 
náměstí. Sdružení Tisíc chvilek pro demokracii nechalo na jeho dlažbu namalovat kříže 
odpovídající každému člověku, který minulý rok zemřel na Covid. Na tohle gesto i  Tisíc 
chvilek můžeme mít různé názory, ale nelze zpochybnit, že ten provizorní památník ožil 
vlastním životem. A nešlo necítit dojetí při pohledu na nápisy jako “táta” nebo “babička”, 
které ke křížům spontánně dopisovali lidé, kterým zemřel někdo z blízkých. Covid nám mimo 
jiné sebral možnost oplakávat své nejdražší. Rád bych toto své kázání věnoval právě těm 
z  nás, kdo přišli o  své milované. A nemusí to být na Covid, ale ze všech možných příčin. 
Dnešní sobota je sobotou truchlení, ale to truchlení lze snést, protože  s  námi truchlí i  náš 
Bůh. 
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Ženy sobotu zachovaly  s  důvěrou, kterou bych si dovolil nazvat abrahámovskou. Ony 
přece nevěděly, že Ježíš vstane z mrtvých. Ony nevěděly, že vše se děje podle Božího plánu. 
Neviděly v  tom, co se stalo vyšší smysl, a  přesto zachovaly v  sobotu sváteční klid podle 
přikázání, protože věřily, že se Hospodinu svět nevymkl z rukou. 

Věřme tedy i my a zachovávejme v sobotu sváteční klid podle přikázání.
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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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13.4. Sedláčková Věra
14.4. Dujíčková Hana
14.4. Miškejová Veronika
15.4. Babka Martin
17.4. Martásek Samuel

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 – MT 14,27

Ježíš na ně hned promluvil a řekl jim: „Vzchopte se, já jsem to, nebojte se!“
Český ekumenický překlad

But straightway Jesus spake unto them, saying, Be of good cheer; it is I; be not afraid.
King James Version

mailto:vinohradsky.zpravodaj@email.cz

