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9:30 – 10:20 Sobotní škola uvádí Josef Fuksa

Společná píseň č. 272 a modlitba

Sobotní škola v jedné třídě – vede Martin Pavlík

Sbírka na misijní projekty církve

Společná píseň č. 269 a modlitba

10:30 – 10:45 Přestávka

10:45 – 12:00 Bohoslužba s kázáním uvádí Martin Pavlík

Varhanní preludium: Lukáš Petřvalský

Společná píseň č.: 279

Sborová oznámení

Příběh pro děti: Silvie Chytrá Dratvová

Introit: Ž 18,2-3

Společná píseň č.: 119

Přímluvná modlitba: Marcela Fuková

1. čtení z Bible: Veronika Průchová – Ž 4,7-9

Píseň: Lukáš Petřvalský

2. čtení z Bible: Silvie Chytrá Dratvová – Mk 10,13-16

Modlitba ke kázání: Edvard Miškej ml.

Kázání: Pavel Hošek – „Buďte jako děti“

Společná píseň č.: 218

Modlitba: Pavel Hošek

Sbírka pro potřeby sboru

Poslání: Fil 4,6-7

Společná píseň č.: 280

Varhanní postludium

14:00 Odpol. shromáždění s kázáním: Veronika Miškejová

Program sobotní bohoslužby

Online Bohoslužba

https://www.youtube.com/channel/UCQHc0RKrv7DD4XTpRR0ZL4w
https://us02web.zoom.us/j/4461978374
https://us02web.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 Pavel Hošek. Odpoledne 
promluví sestra Veronika Miškejová.

● Příští sobotu bude v našem sboru kázat bratr Jiří Beneš.

● Rádi bychom vás pozvali k pravidelnému pátečnímu modlitebnímu setkání 
od 20:00. Setkání se odehrává přes Zoom a přihlašovací údaje k němu 
naleznete ve zpravodaji a na webu sboru.

● Od dnešní soboty je možné se znovu účastnit bohoslužby od 9:30. Platná 
nařízení zahrnují nutnost používat vždy ve vnitřních prostorách roušku 
a zachovávat rozestupy, pokud se nejedná o členy jedné domácnosti. 
Těšíme se na vás.

● Všechny členy a přátelé našeho sboru prosíme o vyplnění krátkého 
dotazníku, který jsme připravili k tématu našich online bohoslužeb. Odkaz 
k jeho vyplnění najdete ve zpravodaji a na webu sboru. Předem vám 
děkujeme za čas, který tomu věnujete.

● Přimlouvejme se za naše vzájemné vztahy ve sboru i v rodinách. Prosme za 
všechny přehlížené, opuštěné a zklamané. Ať nám Pán Bůh otevírá oči, 
vidíme skutečné potřeby našich bližních a tím naplňujeme jeho vůli. 
Přimlouvejme se v duchu Ž 24,6.

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

Setkání Zoom

https://zoom.us/j/4461978374


4

Kázání ze soboty 01.05.2021 – br. Michal Balcar

ČAS LÁSKY

Bylo pozdní dopoledne – první máj –

Dopolední máj – byl lásky čas.

Hrdliččin zval ku lásce hlas,

Kde borový zaváněl háj.

O lásce šeptal tichý mech;

Květoucí strom lhal lásky žel,

Svou lásku slavík růži pěl,

Růžinu jevil vonný vzdech.

Jezero hladké v křovích stinných

Zvučelo temně tajný bol,

Břeh je objímal kol a kol;

A slunce jasná světů jiných

Bloudila blankytnými pásky,

Planoucí tam co slzy lásky.

Dnes je první máj a pokud myslíte na práci, tak to je špatně. Dnes je čas lásky. A proto 
mé dnešní kázání nemůže být o ničem jiném než o lásce. Prvním textem k němu je 1 Janova 
4,7-12.

Milovaní, milujme se navzájem, neboť láska je z  Boha, a  každý, kdo miluje, z  Boha se 
narodil a Boha zná. Kdo nemiluje, nepoznal Boha, protože Bůh je láska. V  tom se ukázala 
Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jediného Syna, abychom skrze něho měli život. 
V tom je láska: ne že my jsme si zamilovali Boha, ale že on si zamiloval nás a poslal svého 
Syna jako oběť smíření za naše hříchy. Milovaní, jestliže Bůh nás tak miloval, i my se máme 
navzájem milovat. Boha nikdy nikdo neviděl, ale jestliže se milujeme navzájem, Bůh v  nás 
zůstává a jeho láska v nás dosáhla svého cíle.

Janovo oslovení není náhodně vybrané. Milovaní je titul, který musíme  s  hrdostí 
přijmout. A milování a láska se v našem textu objevuje častěji než v Máchově Máji. Protože 
láska je ten nejzákladnější fundament, na kterém křesťanství stojí. Nakonec je to Jan, nikoli 
Ježíš, který pronesl asi nejslavnější větu křesťanství – Bůh je láska. 

Bůh je láska, ale jak milovat jeho samotného. Sám Jan v posledním verši této perikopy 
konstatuje, že Boha niky nikdo neviděl. Vztahy mezi námi lidmi a  Bohem je asymetrický. 
A  v  tom je jeho síla i  úskalí. Já v  něho věřím, snažím se mu naslouchat, ale milovat ho? 
V jeho jinakosti, transcendentnosti? To je velmi obtížné. A Jan jako by předjímal tuhle moji 
otázku a uklidňuje mě: jestliže se milujeme navzájem, Bůh v nás zůstává.
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Poslední rok jsme přežili díky technologii. Bez internetu by to bylo velmi obtížné. Ale 
nenechme se mýlit. Pouto, které nás drží pohromadě, je úplně jiné – je to láska. A  tahle 
láska je něco víc než přirozená lidská sympatie. Je to Boží dar. Vzniká v nás, protože jsme 
sami milovaní Bohem. V tom má Jan také jasno: v tom je láska, ne, že my jsme si zamilovali 
Boha, ale že in si zamiloval nás. 

Druhý text mého dnešního kázání je z Janova evangelia 15. kapitoly:

„Já jsem pravý vinný kmen a  můj Otec je vinař. Každou mou ratolest, která nenese 
ovoce, odřezává, a každou, která nese ovoce, čistí, aby nesla hojnější ovoce. Vy jste již čisti 
pro slovo, které jsem k vám mluvil. Zůstaňte ve mně, a já ve vás. Jako ratolest nemůže nést 
ovoce sama od sebe, nezůstane-li při kmeni, tak ani vy, nezůstanete-li ve mně. Já jsem vinný 
kmen, vy jste ratolesti. Kdo zůstává ve mně a  já v něm, ten nese hojné ovoce; neboť beze 
mne nemůžete činit nic. Kdo nezůstane ve mně, bude vyvržen ven jako ratolest a  uschne; 
pak ji seberou, hodí do ohně a  spálí. Zůstanete-li ve mně a  zůstanou-li má slova ve vás, 
proste, oč chcete, a stane se vám. Tím bude oslaven můj Otec, když ponesete hojné ovoce 
a budete mými učedníky. Jako si Otec zamiloval mne, tak jsem si já zamiloval vás. Zůstaňte 
v  mé lásce. Zachováte-li má přikázání, zůstanete v  mé lásce, jako já zachovávám přikázání 
svého Otce a  zůstávám v  jeho lásce. To jsem vám pověděl, aby moje radost byla ve vás 
a vaše radost, aby byla plná.“

Při prvním přečtení v nás zůstane pocit strachu. Prořezávání? Vyvržení do ohně? Co když 
se to bude týkat mě? Nesu ovoce? Tyhle otázky ovšem vznikají díky nepozornému čtení. Náš 
úkol je “zůstávat” v něm. Držet se ho. Neztrácet ho ze zřetele. Být mu blízko. Ale hlavně: 
nechat se jím milovat. Čištění není naše práce. To dělá Bůh a dělá to v náš prospěch. Kristus 
také říká, že máme zůstávat v  jeho slovu, tedy naslouchat mu. A  také zachovávat jeho 
přikázání, tedy zůstávat v lásce. Ty větve, které zmiňuje, jsou jeho láska. 

Kdo jiný má rozumět tomuto obrazu než my, sbor Praha Vinohrady! I proto máme ve 
foyer vyvedený právě tento výjev. Kristus je panem ing. arch. Janem Vorlem vyveden jako 
vinný kmen a  kolem - jsme my. Prohlédněte si ho pozorně, až budete příští sobotu na 
Londýnské. A třeba najdete sami sebe. Já jsem každopádně našel našeho druhého kazatele, 
Martina Pavlíka. Ale jedno vím jistě – v Kristově lásce jsme spojeni všichni. Jen ji nechme 
v sobě působit. On nás napojuje tím, že si nás zamiloval.
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Modlitba pro ADRU 
 
Opět po roce si dnes připomínáme Adru, organizaci, která je už po desítky let spjata s naší 

církví. Chceme si připomenout, že ADRA není jen jméno, logo, nějaká zavedená značka. Ale 

jsou to předně obětaví lidé, dobrovolníci, koordinátoři, ale také všichni dárci a podporovatelé, 

kteří společně tvoří Boží nástroj pomáhající tisícům potřebným, těm, kteří jsou z nějakého 

důvodu v nouzi. Díky podpoře Adry se i my stáváme Božím nástrojem k pomoci těm, kteří 

strádají, trpí a sami jsou často bezmocní. 

Modlitba pro Adru je tu mimo jiné proto, abychom si připomněli, že Adru po celém světě 

tvoří právě lidé, lidé, jako my. Proto vyjádřeme společně vděčnost za všechny tyto lidi, ale 

také prosme o Boží podporu a vedení všem, kteří se na chodu Adry po celém světě podílejí. 

Přispět můžete převodem na účet 2124349 / 0800 v.s. 22 

Děkujeme 

 

„Každý ať dává, jak se v srdci rozhodl, ne s lítostí anebo z povinnosti. Vždyť Bůh miluje 

ochotného dárce.“ 
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DOTAZNÍK
Milí členové a přátelé vinohradského sboru, byli bychom velmi rádi za vyplnění krátkého 

dotazníku, který jsme vytvořili k tématu našich online bohoslužeb. Předem vám děkujeme za 
ochotu a zapojení. Vaši kazatelé, Martin a Michal

Přímý odkaz k vyplnění: https://forms.gle/ggcuW79XhTkEjeNZ7
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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.

POJEĎTE S NÁMI NA MYS!
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BT - ZMĚNA TERMÍNU PŘIHLAŠOVÁNÍ

Vážení a milí,

obracíme se na Vás  s  informací ohledně změny termínu přihlašování na letošní BT 
Českého sdružení. To bude spuštěno na stránkách www.biblickytyden.cz v záložce registrace, 
v pondělí 17. května v 16 hodin.

Vzhledem k novým podmínkám ze strany ubytovatele potřebujeme přihlašování ukončit 
záhy, a to hned v pondělí 24. května, a se zjištěným zájmem z Vaší strany pak dále pracovat.

Nově  s  rezervací ubytování souvisí i  storno poplatky, které budou dle následujících 
podmínek:

 ● platba za pobyt bude uhrazena nejpozději do pondělí 12. července (na účtu sdružení)

 ● odhlášení do 19. července 8:00 hodin bude bez poplatku

 ● odhlášení od 19. července 8:01 hodin do středy 28. července 8:00 hodin bude 

zpoplatněno 30 % z ceny ubytování

 ● odhlášení od středy 28. července 8:01 hodin bude zpoplatněno 100 % z ceny 

ubytování

 ● bezplatné odhlášení stravy musí proběhnout 2 prac. dny (48 hodin) předem

 

Pokud by došlo k situaci, že Immanuel nebude moci poskytovat ubytování, platby budou 
samozřejmě vráceny v plné výši.

Sledujeme prozatím pozitivní vývoj covidové situace a budeme se snažit pružně reagovat 
na různá opatření. Je například možné, že budou vyžadovány respirátory/chir. roušky ve 
stanu apod.

Navzdory všem překážkám a  nejistotám se na letní BT velmi těšíme a  radujeme se 
z Vašeho zájmu. 

S přáním hezkého dne

Ingrid Škábová

České sdružení
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9.5. Martásková Libuše
9.5. Zurynková Jaroslava
10.5. Náhunková Renáta
12.5. Čáková Marcela
13.5. Sikora Lubomír

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 – FIL 4,6-7

Netrapte se žádnou starostí, ale v každé modlitbě a prosbě děkujte a předkládejte své 
žádosti Bohu.

A pokoj Boží, převyšující každé pomyšlení, bude střežit vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši.
Český ekumenický překlad

Be careful for nothing; but in every thing by prayer and supplication with thanksgiving 
let your requests be made known unto God.

And the peace of God, which passeth all understanding, shall keep your hearts and 
minds through Christ Jesus. 

King James Version

mailto:vinohradsky.zpravodaj@email.cz

