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

Společná píseň č. 175 a modlitba

Sobotní škola v jedné třídě – vede Michal Balcar

Sbírka na misijní projekty církve

Společná píseň č. 189 a modlitba

10:30 – 10:45 Přestávka

10:45 – 12:00 Bohoslužba s kázáním uvádí Antonín Šedivý

Varhanní preludium: Eva Šubrtová

Společná píseň č.: 279

Sborová oznámení

Příběh pro děti: Michal Balcar

Introit: 1 Kor 15,57

Společná píseň č.: 237

Přímluvná modlitba: Eva Gajdůšková

1. čtení z Bible: Gabriela Moskalová – Ž 85,8-14

Společná píseň č.: 267

2. čtení z Bible: Lenka Piškulová – Mich 4,1-4

Modlitba ke kázání: Josef Fuksa

Kázání: Michal Balcar – „Na konci všech válek“

Společná píseň č.: 77

Modlitba: Michal Balcar

Sbírka pro potřeby sboru

Poslání: 1 Kor 16,23

Společná píseň č.: 280

Varhanní postludium

14:00 Odpol. shromáždění s kázáním: Jaroslav Dvořák

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 Michal Balcar. Odpoledne 
promluví bratr Jaroslav Dvořák.

● Příští sobotu bude kázat náš kazatel Martin Pavlík.

● Dnes po skončení bohoslužby proběhne členské shromáždění, kterým 
zahájíme sborové volby. Prosíme členy sboru o účast.

● Dnes v 16:00 se v našem kostele uskuteční smuteční bohoslužba 
a rozloučení s Andreasem Oczkem. Jste zváni všichni, kdo chcete projevit 
soustrast zarmoucené rodině.

● Rádi bychom vás pozvali k pravidelnému pátečnímu modlitebnímu setkání 
od 20:00 přes Zoom.

● Přimlouvejme se za rodiny Oczkových i Lieblových, které procházejí 
zármutkem nad ztrátou svých blízkých. Prosme za všechny studenty, kteří 
se v tomto týdnu dozvěděli výsledky přijímacích zkoušek, ať se spoléhají 
na Hospodina a jeho vedení v životě. Přimlouvejme se za Boží vedení pro 
sborové volby. Modleme se v duchu Zj 21,4.

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
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Lk 17,11-19.  2 Moj 34,19-22. (Introit Žd 13,15-16).
Dnes se scházíme mezi dvěma událostmi, o nichž mluví ve Starém zákoně Hospodin.

Ve středu bylo novoluní, neboli svátek Róš chodeš, který nás stejně jako sobota propojuje 
s budoucností, kdy se spolu se vším tvorstvem budeme chodit sklánět se před Hospodinem 
(Iz 66,23). Již dnes se máme učit na to nezapomínat a alespoň přemýšlet o tom, jaké dary 
bychom na tuto audienci mohli Pánu Bohu přinášet, když stanovené dary (4 Moj 28,11-15) 
přinášet nemůžeme.  Ale můžeme trénovat třeba poděkování za to, že srpek nového měsíce 
nám signalizuje, že tma nebude trvat věčně, že zase bude vidět.

Dnes je čtvrtý den měsíce Sívan a zítra je předvečer svátku Šavuót (týdny), neboť 
právě v pondělí je to 50 dní (tj. sedm týdnů) po svátku Pesach. Podle starozákonního 
kalendáře bude v pondělí šestý den třetího měsíce, který se jmenuje Sívan. My si tento 
Hospodinův sváteční den, přesněji Hospodinův výrok, kterým Bůh toto „provždy platné 
nařízení pro všechna vaše pokolení“ (3 Moj 23,21) zavedl, připomeneme v určitém předstihu 
již dnes. 

Svátek Šavuót je svátek, jehož slavení je ustanoveno Pánem Bohem. Není to 
židovský svátek, tzn., není plodem židovské tradice (jako např. svátek Chanuka). Je ohlášen 
jako Hospodinův výrok. A Hospodinovy výroky jsou sdělení té nejvyšší důležitosti ve Starém 
zákoně.  Svátek Šavuót mají slavit synové Izraele, tzn., nové pokolení Boží lidu. Izrael není jen
označení Židů, ale nové jméno, které Bůh dává Jákobovi poté, co s ním Jákob u Jáboku 
zápasil (1 Moj 32). Izraelci tedy nejsou jen Židé, ale všichni ti, kterých se Pán Bůh dotýká, 
jimž (jako Jákobovi) změnil totožnost a jako znamení této proměny jim dal nové jméno. Jsou 
to všichni ti, kdo jsou Bohem proměněni a pojmenovaní, které si Pán Bůh označil. Svátku 
Šavuót se po smrti Ježíše Krista dostalo od Pána Boha mimořádného zhodnocení, když během
tohoto svátku vylil Ducha svatého nejen na Židy, ale na všechny přítomné v Jeruzalémě 
(Sk 2).

Na počátku třetího měsíce (Sívanu) uzavřel Hospodin se svým národem smlouvu na
Sinaji (2 Moj 19,1), jejíž součástí bylo darování desek zákona. Boží lid dostal zaznamenané 
Hospodinovo slovo, které se dnes nachází ve dvou Mojžíšových knihách. Svátek Šavuót tedy 
připomíná tento Hospodinův dar: Hospodin k nám promluvil a dodnes víme, co řekl. A 
můžeme se k tomu vracet, abychom si mohli jeho slova připomínat.

Svátek Šavuót je proto den připomínání. Připomínáme si, že nás, svůj lid pozval ke 
smlouvě. To znamená, že s námi Pán Bůh počítá. Jsme Hospodinovými smluvními partnery a 
připomínáme si to šabatem jako dnem odpočinku, neboť šabat je znamením této smlouvy. 
Připomínáme si Hospodinovu smlouvu. A připomínáme si Hospodinovu věrnost proto, že si 
při tom uvědomujeme i svůj závazek žít podle toho, jak to určil Bůh a jak to také od nás 
očekává. Při svátku Šavuót si tedy připomínáme, že chceme žít v souladu s Pánem Bohem. Že
mu chceme být věrni a že si vážíme toho, co nám říká. Že pro nás jsou jeho slova vzácná a že
se s ním cítíme být svázáni.

Svátek Šavuót vychází sice z rolnického způsobu života, ale nese závažné sdělení 
platné dodnes. Je to den odevzdávání prvotin (prvních snopků) Bohu. 
3 Moj 23,9-12a.14.17.20-22. Prvotiny představují to, co stojí v našem životě na prvním 
místě. Při svátku Šavuót si uvědomujeme a slavením svátku Šavuót vyjadřujeme: (a) prvotiny,
neboli to co považujeme za nejlepší, patří Bohu; (b) to nejlepší si nenecháváme pro sebe. 

ŠAVUÓT III
Kázání ze soboty 15.05.2021 – br. Jiří Beneš

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScVSAE_7LHSxVo-b0A_MfhhjLM4_E7enEGLD7RaIQYQGZPLug/viewform
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Bohu vracíme to, co jsme od něj dostali; (c) dáváme Bohu najevo svou závislost na něm, na 
tom, co nám dává – bez něj bychom nepřežili. 

Odevzdávání prvotin mělo v Izraeli svou formu 5 Moj 26,1-11. Vezmeš z toho, co
ti Bůh dal a půjdeš na místo, které Bůh „vyvolil, aby tam přebývalo jeho jméno“. To ale napřed
musí Izraelita vědět, kde takové místo je. Řeč totiž není o chrámu ani o Jeruzalému. Aby se 
to věřící člověk dozvěděl, musí se na to Pána Boha zeptat. Ptát se Boha znamená modlit se. A
na tom je slavení svátku Šavuót podle 5 Moj 26 založeno. Podruhé je pak modlitba zmíněna 
v 5 Moj 26,3b („vyprávím dnes Hospodinu Bohu svému“ znamená sdílím se s Bohem), potřetí 
ve vyznání v 5 Moj 26,5-10. A počtvrté gestem sebeodevzdání se Bohu, poklonění se mu v 
5 Moj 26,10b. Svátek Šavuót je tedy den modlitby. U žádného jiného svátku není modlitba 
tak silně zdůrazněna.

Svátek Šavuót je den, kdy přinášíme Bohu dar (3 Moj 23,14). Až dosud 
obdarovával on nás, nyní mu něco můžeme dát i my. Tím darem není jen to nejlepší, ale také
samotné slavení jím nařízeného svátku. A modlitba, která má právě o tomto svátku rozměr 
poděkování. Je to den obdarovávání Boha a den poděkování za novou úrodu dříve, než se 
z ní jí. Je to den, kdy se učíme uvědomovat si, za co všechno máme být Pánu Bohu vděční. 
Jak důležité takové poděkování je, víme z příběhu o Ježíšově uzdravení deseti malomocných 
(Lk 17,11-19).

Hospodin nás obdaroval smlouvou a úrodou na poli a my zase Pána Boha 
obdarováváme prvotinami a díkůčiněním. To všechno vyjadřuje pro svátek Šavuót zvláštní 
oběť, která se hebrejsky jmenuje t-núfa a vyjadřuje rytmus, kterému je náš život podřízen. 
Slavením tohoto svátku vyjadřujeme, že si tento rytmus uvědomujeme a že mu přitakáváme a
podřizujeme. Je to rytmus: přijmout a odevzdat, dát a vzít, nadechnout a vydechnout. 
Nelpět, nechtít si pro sebe ponechat, ale poslat to dál, sdílet dary. Nechat se obdarovat a 
také jiné obdarovávat. Proto je součástí Hospodinova výroku o slavení svátku Šavuót 
připomenutí paběrkovacího zákona (3 Moj 23,22). A proto je také v 5 Moj 16,9-12 je 
řečeno, že se tento svátek slaví radostným sdílením se s přebytky, které jsme dostali. A ti, pro
něž je naše sdílení určeno, jsou syn a dcera, otrok a otrokyně, lévijec, bezdomovec, sirotek a 
vdova. Tedy lidé, kteří to nejvíce potřebují. Z tohoto důvodu se stalo v židovské komunitě 
zvykem číst si během slavení tohoto svátku svitek Rút. Jednak se jeho děj v době slavení 
svátku odehrává a jednak je zde důraz na sdílení se velmi silně vyjádřen (paběrkování). 

Hospodin stanovil svátek Šavuót, abychom si připomínali, že jsme na Pánu Bohu 
naprosto závislí. Že bez jeho darů nemáme nic. A že on od nás také nemálo očekává: chce, 
abychom s ním sdíleli jeho požehnání: 5 Moj 16,9-12.

Modlitba. Děkujeme za příslib světla, kterého se nám o každém novoluní dostává. 
Když před Tebe předstupujeme před svátkem Šavuót, uvědomujeme si, že jsi nás až dosuds 
obdarovával. Děkujeme, že s námi počítáš a připoutal jsi nás k sobě svou smlouvou. 
Děkujeme, že Ti můžeme odevzdávat to nejlepší, co máme, svůj život a spoléhat tak jenom na
Tebe. Děkujeme, že se chceš s námi setkávat na místě, které ty vyvolíš, aby tam přebývalo 
Tvé jméno. Děkujeme, že jsi našemu životu vtiskl rytmus, že nás učíš přijímat darované a 
odevzdávat požadované. Děkujeme, že máme dostatek a můžeme se sdílet se vším, co jsme 
od Tebe dostali. Děkujeme, že jsi nás neopustil a provedl jsi nás nesnadnými dny pandemie. 
Uzdravuješ nás tak z rozmařilosti. Děkujeme, že jsme to přežili a při tom si uvědomili, že to jsi
Ty, kdo nám vládne. Děkujeme, že jsme ve Tvých rukou. Víme, že Ty všechno řídíš. A je jen
to, o čem Ty rozhodneš. My se dnes učíme to také tak s vděčností přijímat. A vyjadřujeme to
slovy, které nám do úst vložil Tvůj Syn: Otče náš ...
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22.5. Kacafírková Jitka
23.5. Halušková Iva
29.5. Krištofíková Katarína

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 – 1 KOR 16,23

Milost Pána Ježíše buď s vámi.
Český ekumenický překlad

The grace of our Lord Jesus Christ be with you.
Kiing James Verision

mailto:vinohradsky.zpravodaj@email.cz

