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Program sobotní bohoslužby

9:30 – 10:20 Sobotní škola  vede Antonín Šedivý 

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

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

Varhanní preludium: Lucie Pavlíková

Společná píseň č.: 279

Sborová oznámení

Příběh pro děti: Veronika Bijoková

Introit: Ž 145,17-18

Společná píseň č.: 32

Přímluvná modlitba: Silvie Chytrá Dratvová

1. čtení z Bible: Dita Krajáková – Sk 8,14-17

Píseň: Jen v Kristu (Lucie Pavlíková)

2. čtení z Bible: Jindřich Dohnal – J 16,5-7

Modlitba ke kázání: Jarmila Králová

Kázání: Martin Pavlík – „Prospěje vám, abych odešel“

Společná píseň č.: 90

Modlitba: Martin Pavlík

Sbírka pro potřeby sboru

Poslání: J 13,34-35

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 Martin Pavlík.

● 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.

● Od dnešní soboty je možné účastnit se bohoslužby od 10:45, zatím však 
pouze v počtu 20 osob. Pokud byste měli zájem přijít, kontaktujte prosím 
předem našeho kazatele Michala Balcara (734 791 459, 
michal.balcar@casd.cz).

● Přimlouvejme se za všechny nemocné a opuštěné. Prosme za ty, kteří 
ztratili práci a hledají nové smysluplné uplatnění. Prosme o to, ať Kristus 
skrze svého Ducha přebývá v našich srdcích a proměňuje nás do své 
podoby. Modleme se v duchu J 14, 16–17.

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 17.04.2021 – br. Michal Balcar

ZJEVENÍ V JERUZALÉMĚ

 (Lk 24,36-49)

Velikonoční pašijový týden jsme zde na Londýnské prožili jinak než obvykle. Každý den 
jsme společně četli o posledním týdnu Ježíšova života podle evangelisty Lukáše. A společné 
čtení jsme skončili Velkým pátkem. Dovolte mi dnes na toto naše společné čtení navázat 
a věnovat toto kázání perikopě Zjevení v Jeruzalémě:

Když o  tom mluvili, stál tu on sám uprostřed nich. Zděsili se a  byli plni strachu, 
poněvadž se domnívali, že vidí ducha. Řekl jim: „Proč jste tak zmateni a proč vám takové 
věci přicházejí na mysl? Podívejte se na mé ruce a nohy: vždyť jsem to já. Dotkněte se mne 
a přesvědčte se: duch přece nemá maso a kosti, jako to vidíte na mně.“ To řekl a ukázal jim 
ruce a nohy. Když tomu pro samou radost nemohli uvěřit a jen se divili, řekl jim: „Máte tu 
něco k jídlu?“ Podali mu kus pečené ryby. Vzal si a pojedl před nimi. Řekl jim: „To jsem měl 
na mysli, když jsem byl ještě  s  vámi a  říkal vám, že se musí naplnit všechno, co je o mně 
psáno v  zákoně Mojžíšově, v  Prorocích a Žalmech.“ Tehdy jim otevřel mysl, aby rozuměli 
Písmu. Řekl jim: „Tak je psáno: Kristus bude trpět a  třetího dne vstane z mrtvých; v  jeho 
jménu se bude zvěstovat pokání na odpuštění hříchů všem národům, počínajíc Jeruzalémem. 
Vy jste toho svědky. Hle, sesílám na vás, co slíbil můj Otec; zůstaňte ve městě, dokud 
nebudete vyzbrojeni mocí z výsosti.“

Jedním z  velmi zajímavých fenoménů typických pro naše myšlení, je jeho schopnost 
a snaha vše harmonizovat. Proto si náš mozek neví rady se čtyřmi verzemi Ježíšova životopisu 
a neustále se snaží tyto verze uvést do souladu. A tak je velmi osvěžující přečíst si někdy jinou 
verzi, než je ta nejvýraznější. V případě závěrečných Ježíšových slov vše ‘válcuje' Matoušovo 
Velké pověření. Lukáš tato slova reprodukuje trochu jinak. 

Vše začíná poněkud rozporuplně. Na Ježíšův pozdrav: “Pokoj vám” nereagují učedníci 
jako ti, kdo obdrželi pokoj, ale tím, že se vyděsí a jsou zmateni. Proč? Protože se domnívají, 
že vidí ducha. Je příznačné, že se spoléhají více na to, co vidí než na to, co slyší. Kdyby 
naslouchali slovu Páně, nemohli by být vyděšeni. To platí ve všech dobách. 

Ježíš je následně napomene a doslova vlastně mluví o tom, že podléhají pochybnostem. 
Kraličtí zde překládají: Co se strašíte a myšlení vstupují na srdce vaše? A pak jim vyjde vstříc 
a strach odejme. Jak?

Nejprve společným jídlem. Tahle chvilka je překvapivá, ba bizarní a  šokující. 
Zmrtvýchvstalý Ježíš má hlad a jí pečenou rybu. Jako by z té vážné chvíle tenhle verš přímo 
trčel. Ale my, Londýnští, tomu přece strašně dobře rozumíme! Snad i vám vytanuly na mysli 
chvíle, které trávíme  s  pečenou rybou. Přesněji pečeným pstruhem, vyloveným Pepou 
Fuksou. Snad vám vytanuly na mysli vtípky při opékání, dohadování, kdo už ho má hotový, 
kdo spálený a kdo syrový. Snad vám vytanulo na mysli půjčování si různých propriet (všichni 
si to teda nakonec půjčujeme od Vládi). Ale doufám, že vám vytanulo na mysli, že je to 
chvíle, kdy jsme rádi spolu.

A potom tělesným kontaktem. Dotkněte se mě! Naše tělesnost je to, co na sebe vzal, 
když se stal jedním z nás. Myslím, že je to strašně důležitý moment vystihující, že se k nám 
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sklonil. Stejné sloveso se objevuje ještě v Sk 17,27. Pavel na Areopagu mluví o tom, že Bůh 
chce, abychom ho hledali, ale text doslova říká, abychom se ho dotýkali.

Nakonec je zakotví svým poselstvím: Nejprve je vrátí k  Písmu! Tak je psáno. Toho se 
držte. Ale k Písmu potřebujeme mít otevřenou mysl. Za tu musíme prosit v modlitbě. Pak 
konstatuje, že bude hlásáno pokání a  odpuštění hříchů a  Lukáš toto pověření formuluje 
v pasivu a pro mě je to úlevné. Není to rozkazovací způsob. Bude se to dít! A  jaký je náš 
úkol? Být svědky! Mluvit o tom, co se nám s Bohem stalo ve vší pravdivosti. Svědek se řecky 
řekne martys (a my v tom slyšíme třeba martyrium), ale svědek nebyl jen mučedník. Svědek 
byl ten, kdo za svou víru ručil svým životem i smrtí.

Závěr Lukášova evangelia má pro nás poselství, které je aktuálnější, než kdy předtím. 
Buďme nohama tady na zemi a buďme svědky, kteří jsou pravdiví. K tomu jsme povoláni. 

Pokoj vám, radujte se radostí velikou, protože Kristus přemohl smrt.
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Pojeďte s námi na mys!
Dojeďte na mys Dobré naděje na elektrokole, kole nebo elektromobilem a udělejte něco 

pro své zdraví a  planetu. A  nejen to. Svou účastí zároveň podpoříte humanitární projekty 
ADRA v  Africe. Cesta je daleká, je to rovných 16 825 km, proto se přidejte k  nám 
a pomozte nám dojet do cíle. Zvládneme dojet i zpět do České republiky a dovézt si kus tolik 
potřebné naděje s sebou? 

O co jde?

ADRA eDrive je jedinečná benefiční akce spojená  s elektromobilitou. Elektromobily, na 
elektrokolech či kolech společně  s  vámi symbolicky dojedeme až na mys Dobré naděje 
v  Africe. Afrika je velice řídce pokrytá nabíjecími stanicemi, to nám ale nebrání ji 
procestovat alespoň virtuálně. Má totiž veliký potenciál ve využití slunce pro výrobu 
elektrické energie. Pojďme společně ukázat, že nejen elektromobilem lze dojet až na 
nejjižnější cíp Afriky. 

Komu tím pomůžete?

Svou čistou jízdou podpoříte humanitární projekty organizace ADRA v  Africe. 
V  nigerském městě Ouallam se získané finance použijí na vybudování školních tříd pro 
malijské i  místní děti, ale také na vybudování hlubinného vrtu, který zajistí pro zdejší 
obyvatele dostatek pitné vody. V  Zambii peníze použijeme na pomoc v  prevenci šíření 
onemocnění covid-19. Konkrétně zajistíme různá školení a ochranné pomůcky. Také se zde 
budeme podílet na pomoci v  oblasti obživy – distribuci semen na založení zahrádek či 
hospodářských zvířat, jako jsou kozy a slepice. 

Jak můžete dojet až na mys Dobré naděje?

Zaregistrujte se od 1. května 2021.

Zvolte si počet kilometrů, které chcete ujet, a uhraďte startovné.

Vytiskněte startovní číslo a  připevněte ho na svůj dopravní prostředek, ať už je to 
elektroautomobil, elektrokolo či obyčejné kolo.

Vyrazte na cestu, kamkoliv to máte rádi, a to mezi 20. a 30. květnem

Vyfoťte se při jízdě a nasdílejte vaši fotku s hashtagem #jedunamys.

Dohromady hodláme ujet 33 650 km, tedy cestu na mys Dobré naděje a zpátky.
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24.4. Bohuslavová Jana
24.4. Brandejsová Jaroslava
24.4. Zelenohorská Lenka
25.4. Šachová Jiřina
25.4. Špinar Miroslav
27.4. Tolarová Jaroslava

29.4. Jiránková Emanuela 
30.4. Kraják Pavel
30.4. Miškejová Petra
1.5. Gajdůšek Petr

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 – J 13,34-35

Nové přikázání vám dávám, abyste se navzájem milovali; jako já jsem miloval vás, i vy 
se milujte navzájem.

Podle toho všichni poznají, že jste moji učedníci, budete-li mít lásku jedni k druhým.
Český ekumenický překlad

A new commandment I give unto you, That ye love one another; as I have loved you, 
that ye also love one another.

By this shall all men know that ye are my disciples, if ye have love one to another.
King James Version

mailto:vinohradsky.zpravodaj@email.cz

