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Sbor Církve adventistů sedmého dne Praha-Vinohrady
Londýnská 30, 120 00 Praha 2
www.sborvinohrady.cz

Program sobotní bohoslužby
9:30 – 10:20

Sobotní škola

uvádí Benjamín Pavlík

Společná píseň č. 95 a modlitba
Sobotní škola ve třídách
Sbírka na misijní projekty církve
Společná píseň č. 100 a modlitba

10:30 – 10:45 Přestávka
10:45 – 12:00 Bohoslužba s kázáním
Varhanní preludium:
Společná píseň č.:

uvádí Jarmila Králová

Eva Šubrtová
279

Sborová oznámení
Příběh pro děti:
Introit:
Společná píseň č.:
Přímluvná modlitba:
1. čtení z Bible:
Píseň pěveckého sboru:
2. čtení z Bible:
Modlitba ke kázání:
Kázání:
Společná píseň č.:
Modlitba:

Zbyšek Jonczy
Ž 65,2-3
34
Antonín Moravec
Gabriela Stromšíková – Mi 6,6-8
Petr Eben – Oči všech se upírají
Hana Jiránková – J 5,1-8
Ota Jiránek
Zbyšek Jonczy – „Dům Milosrdenství“
246
Zbyšek Jonczy

Sbírka pro potřeby sboru
Poslání:
Společná píseň č.:

Juda 2
280

Varhanní postludium

14:15 Odpol. shromáždění s kázáním:

Jaroslav Šotola

PROSÍME VŠECHNY O VYPNUTÍ MOBILNÍCH TELEFONŮ BĚHEM BOHOSLUŽBY
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Oznámení sboru Vinohrady
●
●
●
●
●
●

Vítejte při dnešní bohoslužbě v kostele Církve adventistů sedmého dne
v Londýnské ulici. Kázáním dnes poslouží bratr Zbyšek Jonczy. Odpoledne
promluví bratr Jaroslav Šotola.
Příští sobotu proběhne novoroční bohoslužba a kázat budou naši kazatelé
Michal Balcar a Martin Pavlík.
Včera večer jsme zahájili společné modlitební setkání přes Zoom. K dalšímu
setkání vás zveme příští pátek od 20:00.
Všechny studenty, kteří by měli zájem o společné studium a diskusi nad
Markovým evangeliem s našimi kazateli, zveme do Basementu v pondělí
v 19:00. Plakát naleznete ve zpravodaji a na Facebooku.
Prosíme členy, kteří budou chtít potvrzení o odevzdaných darech za rok
2021 pro roční zúčtování daní, aby o tom informovali sborového
pokladníka Josefa Fuksu.
Modleme se za celý náš sbor a za funkční vztahy mezi námi.
Nezapomínejme na mladé lidi, studenty i žáky. Ať se mezi námi cítí
přijímaní a dokážeme jim věnovat svůj zájem. Modleme se v duchu
2. Kor 1,4.

Minulou sobotu byly vybrány tyto dary:
750 Kč Sbírka pro misijní účely CASD
3.180 Kč* Sbírka a dary pro potřeby našeho sboru
*tj. 24% týdenní částky potřebné na nejnutnější výdaje provozu sboru

Setkání Zoom
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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DVĚ

PŘÁNÍ DO NOVÉHO ROKU

Kázání ze soboty 1.1.2022 – br. Martin Pavlík
Mt 5,14–16
Milé sestry a bratři v Kristu,
poslední týden v roce je většinou zvláštním časem všech různých tradic. Rádia hrají
nejoblíbenější skladby roku, noviny a televize shrnují nejdůležitější události roku – ty šťastné
i různé katastrofy. Vznikají recenze a žebříčky na nejčtenější knihy a filmy roku, volí se
nejoblíbenější a nejméně oblíbení politici a samozřejmě sportovci a sportovkyně roku. Nevím,
do jaké míry něco podobného děláte i vy sami, při pohledu na váš uplynulý rok. Možná
bychom i v našem kostele mohli udělat žebříček nejnavštěvovanějších bohoslužeb, nejdelší
diskuse v sobotní škole, nebo nejlepšího učitele dětské sobotní školky :‐).
Četl jsem někde, že vedle Vánoc plných duchovních symbolů tu Nový rok stojí jako
chudý příbuzný. Na rozdíl od Velikonoc a Vánoc to vlastně není nic víc než záležitost
kalendáře a jednoduchého počítání dní. Můj oblíbený filosof Ladislav Hejdánek však v jednom
rozhovoru říká: „A stejně největší dar je čas. To, že dostáváme stále nové příděly, to přece nemůže
být jen tak samo sebou, ty stále nové dávky, které se zatím nevyčerpaly, to, že pořád máme
k dispozici nový čas, to je nesamozřejmá nádhera.“ A tak, i přesto, že jsem o Novém roce před
chvílí řekl, že vedle Vánoc vypadá trochu jako chudý příbuzný, souhlasím s Ladislavem
Hejdánkem, že každý nový čas je také „nesamozřejmá nádhera“. Je tu nový rok a my darem
dostáváme další čas. Nový rok můžeme brát jako nově darovaný čas, novou dávku času, nový
příděl, za který vděčíme Bohu. Dnešní kázání jsem si proto dovolil formulovat jako přání do
nového roku, do kterého dnes společně vstupujeme.
Několikrát jsme během dnešní bohoslužby zaslechli z biblických čtení o světle. Než
otevřeme text Matoušova evangelia, dovolte mi ještě na chvíli nahlédnout do Starého zákona.
Víte, kde se nachází vůbec první zmínka o světle?
Určitě ano a ani jsem se na to nemusel ptát. O světle čteme hned v úvodu v první
kapitole první knihy Mojžíšovy, ve třetím verši: „Tehdy řekl Bůh: Buď světlo! A bylo světlo.“
Jakmile Bůh promluvil, je vidět – rozsvítilo se. Někteří starozákonní badatelé tvrdí, že to, co je
v našem textu označeno slovem „světlo“, není světlo, jehož zdrojem je slunce nebo oheň.
Zdrojem tohoto světla je Hospodinův hlas, a proto je výjimečné a jedinečné. Zajímavé je, že
„světlo“ je první slovo, které Bůh vyslovil a které se k posluchačům a čtenářům Starého
zákona dostává. První Hospodinovo slovo, které může člověk z Bible slyšet, zní: „Je světlo“.
Na počátku byla tma. Světlo muselo teprve vzniknout. Ale Bůh tuto tmu a taky beznaděj
přemáhá tím, že promluví. Už na úplném začátku Starého zákona se mluví o světle, a to velmi
pozitivně. Je totiž něčím, co rozhání napětí a přináší naději. A jeho zdrojem a původcem je
Hospodin, Stvořitel. Později Bůh také vedl svůj lid na poušti prostřednictvím sloupu ohnivého
a oblakového. Světelný sloup na poušti představoval Boží přítomnost, jeho ochranu a vedení.
Tohle měl rozhodně na paměti každý čtenář Matoušova evangelia, když slyšel Ježíšova
slova, která tvoří základ k našemu dnešnímu kázání: „Vy jste světlo světa.“ Úvodní slova: „vy
jste“ mě vždycky trochu mátly a říkal jsem si, jestli to Ježíš nepřehnal a zbytečně své
následovníky nepřecenil. Než jsem pochopil, že jde o slova povolání a pověření. Neznamená
to výsadu, kterou se učedníci a obecně církev má pyšnit a užívat k jakémukoli povyšování.
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Tato slova znamenají poslání, pověření k něčemu důležitému. Učedníci (a v kontextu
Matoušova evangelia i obecně raná křesťanská církev) dostává pověření ve světě – tam, kde se
nachází. Svým fungováním, jednáním a způsobem života má být světlem – odrazem toho,
koho zvěstuje a následuje. Stejně jako výrok o světle i výrok o soli, který mu předchází, mluví
o důležitém poslání. Vy jste sůl země; vy jste světlo světa. Tyto dva výroky, které stojí
uprostřed páté kapitoly, představují přechod nebo možná jakýsi most mezi blahoslavenstvími
a mezi závazky dalších Ježíšových výroků této kapitoly. I tyto výroky dělají z ostatních
Ježíšových slov slova pověření. Rozhodně nejde o slova pasivity. Skupina těch, kteří Ježíše
následují, žije tak, aby byla odrazem Boží milosti, přestože je chybující a zranitelná. V životě
ale objevila něco hodnotného, co ji přesahuje a čeho si váží. Nehledá tedy slávu nebo
pochvalu svou, ale Boží.
Přesně k tomu odkazuje zdánlivý rozpor, na který zde můžeme narazit. V páté kapitole
čteme: „Tak ať svítí vaše světlo před lidmi, aby viděli vaše dobré skutky a vzdali slávu vašemu Otci
v nebesích.“ A když koukneme o jeden odstavec dále, v první větě následující 6. kapitoly Ježíš
říká: „Varujte se konat skutky spravedlnosti před lidmi, jim na odiv, jinak nemáte odměnu u svého
Otce v nebesích.“ Tyto texty jako by si odporovaly – na jedné straně máme být viditelní,
máme dělat dobré skutky, na straně druhé si právě na to máme dávat pozor. Tento zdánlivý
rozpor však řeší důležité dodatky obou textů. V 5. kapitole zní jak? (aby vzdali slávu vašemu
Otci v nebesích) V prvním případě vidíme obraz světla, které nevlastníme, máme ho od Boha.
On jediný může být jeho zdrojem. A z tohoto světla mají vycházet naše skutky. Zatímco
dodatek v textu v 6. kapitole? Na prvním místě jsou skutky, naše skutky, které vycházejí
z nás… I z nich jde možná nějaké světlo, ale to končí u nás, jeho výsledkem je naše vlastní
chvála. A tak 5. kapitola mluví o světle, jehož zdrojem je nebeský Otec, a my svým chováním
ho dokážeme odrážet, zatímco 6. kapitola varuje před skutky, které končí u nás… Exhibicí
vlastní zbožnosti. Tohle je velká výzva pro každého věřícího, aby za jeho vírou byl vidět ten,
komu věří.
Ježíšův výrok o světle, nad kterým dnes přemýšlíme, nás také nutí ptát se Boha i sebe, kdy
jsme tím světlem, o kterém mluví? A kontext celého Kristova kázání ukazuje, že odpověď na
tuto otázku souvisí s našimi bližními. Ježíš přece neříká, vy jste světlo, ale vy jste světlem světa.
Církev a svět ¬– v mnohém se rozhodně liší, sám Ježíš zde tyto dvě skupiny klade do
kontrastu. Jeho následovníci jsou jiní než ostatní a mají být. Být jiný však nesmí znamenat
uzavřenou společnost ani soukromé podnikání. Takové křesťanství by nedávalo smysl,
podobně jako sůl, která by zůstala ve slánce, nebo jako lampa, která by svítila někde schovaná
sama pro sebe. A měli bychom přiznat, že někdy jsme i takoví a někdy jsou takové i naše
bohoslužby – samy pro sebe, nemastné, neslané. Ale smyslem křesťanova života ani
bohoslužeb není stáhnout se ze světské oblasti do náboženské, ani unikat z tohoto světa do
nějakého jiného, odtrženého od reality. My křesťané, naše skutky i bohoslužby musí stejně
jako světlo přinášet užitek tam, kde jsou. Být ne uzavřeným, ale otevřeným společenstvím. Být
ne privátním, ale veřejným osvětlením. Být prostě k prospěchu a měnit své okolí. S Kristem se
totiž jeho následovníci, jak sám řekl, potkávají nejen v kostele a v modlitbě, ale především ve
světě. V setkání s hladovými, nahými, s lidmi bez domova, s vězni a s dalšími různě
strádajícími. Být světlem tedy znamená, že jsme jako křesťané poznat, že máme něco
osobitého a právě tím měníme atmosféru kolem sebe. Církev a svět, to není jen „my“
a „oni“. Svítit totiž nejde bez světa. Světlem jsme právě a jedině tehdy, když jsme světlem
světa.
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To, co kdysi vzniklo kolem Ježíše, je ze své podstaty otevřené společenství, které se dost
dobře ani nemůže ukrýt a uzavřít před světem, a které se před světem uzavírat do sebe
a ukrývat ani nechce, protože by to byl nesmysl.
Když křesťané budou opravdu upřímnými křesťany, nemají se čeho bát, i kdyby byli jen
menšinou – ti opravdoví ostatně vždy v dějinách menšinou byli. Záchrana křesťanství není
v zabarikádování se před druhými, ale v přesném opaku – v prohloubení víry, lásky a naděje –
v tom je přinášení světla do české společnosti. Ježíšova slova, která jsme dnes četli, naplňují
nadějí, totiž že jsme světlem, jehož zdrojem je on sám. Ježíš si tento obraz vybral, aby ukázal,
jakým vlivem mají jeho následovníci ve světě působit. Být světlem – tím jsme tehdy, když si
uchováme svůj jas a lidem kolem nás dodáme naději, víru a vrátíme chuť do života. Takový
byl Ježíš a k přinášení světla do světa, ve kterém žijeme, jsme jím povoláni i my. Já jsem světlo
světa, řekl Ježíš, a proto může platit: vy jste světlo světa. My jsme světlem světa, pokud je
naším světlem Ježíš Kristus.
Jaká jsou tedy má dvě přání pro vás i pro mě do nového roku? O milujícím člověku
říkáváme, že vnáší světlo do našeho života. Přeju nám, aby tohle o nás lidé řekli taky. Ať
všude, kam budeme přicházet, byl svět jasnější. Ať naše víra vnáší do životů našich bližních
světlo, přináší užitek a proměňuje temné v nadějné. A druhé přání s tím souvisí – ať v novém
roce uděláme co nejvíc dobrých skutků, za kterými lidé uvidí toho, který našemu světlu dává
hořet.

Amen
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NOVÝ

PŘÍRŮSTEK DO SBOROVÉHO SPOLEČENSTVÍ

Blahopřejeme rodičům Průchovým! Těšíme se spolu s nimi
z narození malého Kristiána a přejeme jim Boží požehnání.
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ARCHA

POMOCI HLEDÁ

Práce pro mladého křesťana s vrozenou mozkovou obrnou
Víte o práci, která by byla vhodná pro mladého křesťana Ondřeje,
vystudovaného historika? Výborně ovládá německý jazyk a velmi dobře anglický jazyk,
dále práci na PC a má řidičský průkaz skupiny B. Je pečlivý a dochvilný.
Ačkoli mu start do života zkomplikovala dětská mozková obrna, která postihla
jeho chůzi a řeč, Ondřej je dnes s pomocí dvou francouzských berlí soběstačný v pohybu
a stačí mu trpělivost při komunikaci kvůli zadrhávání.
Ondřej by rád uplatnil své schopnosti např. při sedavé práci na zkrácený
úvazek, a to při práci s dokumenty, archivaci a katalogizaci knih apod. Má již
zkušenost s prací v oblasti archivnictví a administrativy. Práci hledá v Praze či okrese
Praha-Západ směr Jíloviště, Vrané nad Vltavou, Dobříš či dle vlakového a autobusového
spojení.
Víte-li o nějaké práci, kontaktujte nás, prosím, na telefonu 737 385 530
nebo e-mailu: archapomoci@petrklice.cz
Jana Perdomo
koordinátorka
www.archapomoci.cz
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DNŮ MODLITEB

Ve dnech 5. až 15. ledna 2022 pořádá naše církev po celém světě Deset dnů
modliteb za vylití Ducha svatého. Tématem setkávání v průběhu těchto dnů je „Výzva
tří andělů k modlitbám“.
Hlavním autorem příspěvků do modlitebních průvodců pro rok 2022 je Mark
A. Finley. Je stále aktivní jako evangelista a představil více než 150 evangelizačních sérií
v 80 zemích světa. V našem prostředí jej také známe z vysílání NET.
V rámci modlitebních setkání se můžeme zaměřit také na přímluvné modlitby
ohledně Vašich osobních i sborových potřeb. Materiál, který zpracovává témata na
každý den, a také pokyny pro vedoucí skupinek, je k dispozici mimo jiné v elektronické
podobě. Tu a další potřebné informace najdete na webových stránkách
www.adventorion.cz.
Ježíš nás v této mimořádné době povolává nejen k modlitbám, ale i k praktické
službě lidem kolem nás. Přemýšlejte nad tím, čím můžete jako sborové společenství
sloužit ostatním.
Závěrečná sobota 15. ledna může být vyjádřením vděčnosti za Boží požehnání,
které přichází z Boží ruky jako odpověď na Vaše společné modlitby. Věříme, že tyto
podněty pomohou, aby se Deset dnů modliteb stalo příležitostí pro prohloubení
vztahu s Bohem pro Vaši modlitební skupinu či sborovou rodinu.
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NAROZENINY OSLAVÍ
8.1.
9.1.
11.1.
13.1.
14.1.

DNEŠNÍ

Klouda Vladimír
Mrázová Elfrieda
Jonczyová Vlasta
Pavlíková Lucie
Gajdůšková Eva

POSLÁNÍ

!

Bl h

– JUDA 2

„Milosrdenství, pokoj a láska ať se vám rozhojní!“
Český ekumenický překlad

"Mercy unto you, and peace, and love, be multiplied."
King James Verision

SBOROVÉ
Kazatelé
První starší
Správce

KONTAKTY
Michal Balcar
Martin Pavlík
Jarmila Králová
Tomáš Chytrý

734
608
732
774

791
756
780
075

459
094
561
470

michal.balcar@casd.cz
martin.pavlik@casd.cz
kralova@img.cas.cz
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.
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