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9:30 – 10:20 Sobotní škola uvádí Benjamín Pavlík

Společná píseň č. 63 a modlitba

Sobotní škola ve třídách

Sbírka na misijní projekty církve

Společná píseň č. 39 a modlitba

10:30 – 10:45 Přestávka

10:45 – 12:00 Bohoslužba s kázáním uvádí Jarmila Králová

Varhanní preludium: Lukáš Petřvalský

Společná píseň č.: 279

Sborová oznámení

Příběh pro děti: Michal Balcar a Martin Pavlík

Introit: Ž 1,4a

Společná píseň č.: 180

Přímluvná modlitba: Marcela Nováková

1. čtení z Bible: Veronika Bijoková – Ž 8,5

Píseň pěveckého sboru: W. A. Mozart – Laudate Dominum (KV 339)

2. čtení z Bible: Vendula Vítek Imramovská – Mt 16,13-17

Modlitba ke kázání: Tomáš Chytrý

Kázání: Michal Balcar, Martin Pavlík – „Nesnesitelná 
cizost bytí“

Společná píseň č.: 393

Rozdávání novoročních veršů

Modlitba a požehnání: Michal Balcar, Martin Pavlík

Sbírka pro potřeby sboru

Poslání: Ž 67,2

Společná píseň č.: 280

Varhanní postludium

14:15 Odpol. shromáždění s kázáním: Michal Balcar

PROSÍME VŠECHNY O VYPNUTÍ MOBILNÍCH TELEFONŮ BĚHEM BOHOSLUŽBY

Program sobotní bohoslužby
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● Vítejte při dnešní bohoslužbě v kostele Církve adventistů sedmého dne 
v Londýnské ulici. Kázáním dnes poslouží naši kazatelé Michal Balcar 
a Martin Pavlík. Odpoledne promluví bratr Michal Balcar.

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

● Stále probíhají každý pátek modlitební zahájení soboty 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.

● Velmi srdečně vás zveme na ekumenickou bohoslužbu s účastí našeho 
kazatele Michala Balcara, která se uskuteční v úterý 18.1. v 19:00 
v kostele Panny Marie Sněžné. Plakát naleznete ve zpravodaji.

● Jak je již tradicí našeho sboru, i letos se uskuteční Jízda Králů, a sice 30.1. 
Více informací naleznete ve zpravodaji.

● Vložme celý nadcházející rok do rukou našemu Pánu. Prosme o to, aby nás 
provedl vším, co nás tento rok čeká. Modleme se, abychom ho ve chvílích 
dobrých chválili a ve chvílích zlých, abychom se o něj opírali. Modleme se 
v duchu Ž 90,17.  

Minulou sobotu byly vybrány tyto dary:

1.895 Kč Sbírka pro misijní účely CASD
11.437 Kč* Sbírka a dary pro potřeby našeho sboru

*tj. 88% týdenní částky potřebné na nejnutnější výdaje provozu sboru 

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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BETHEZDA – DŮM MILOSRDENSTVÍ

Kázání ze soboty 8.1.2022 – br. Zbyšek Jonczy

Jan 5,1-9

Byl v Jeruzalémě takový rybník, řekněme spíše takový bazén a kolem něho leželi nemocní 
lidé. Nikde není napsáno, že tam byl někdo uzdraven, a přesto se ti nemocní v určitém přesně 
popsaném momentu, pokoušeli dostat se do vody protože…

Velmi zvláštní je jméno toho místa. BETHEZDA. Co to znamená: DŮM 
MILOSRDENSTVÍ. Ten text začíná tím, že byly svátky. Na židovské svátky se mnoho lidí 
sešlo v  Jeruzalémě.  Proč lidé chodili do Jeruzalemského chrámu?  Chodili si tam pro Boží 
milosrdenství. Mnoho lidí bylo také na místě zvaném Bethezda. TADY se také mluví 
o nějakém milosrdenství.

Zvláštní je, že v domě milosrdenství nebylo žádné milosrdenství –„Nemám nikoho,“ řekl 
nemocný muž Ježíši. „Nikoho kdo by mne donesl do vody.“

Jan přidává k  porozumění ještě jeden zvláštní detail, který by se mohl jevit jen jako 
zeměpisná informace, a  přesto při bližším prozkoumání je velmi důležitou zvěstnou 
poznámkou. Jan říká, že ten rybník Bethezda se nalézal při OVČÍ BRÁNĚ. Proč se ta brána 
jmenovala právě takhle? Přes OVČÍ bránu procházeli lidé, kteří šli do chrámu. Šli 
tam s vědomím, že jsou hříšní, že potřebují Boží odpuštění a vedli s sebou ovci, která se měla 
stát obětním zvířetem, které podle tradice má smířit hříšníka  s Hospodinem. Vedou obětní 
zvíře, procházejí touhle branou a věří, že zakrátko získají milosrdenství Boží. Věří, že se Bůh 
nad nimi slituje a že jim odpustí.

A  ti kteří milosrdenství potřebují, a  jdou si pro ně, procházejí kolem DOMU 
MILOSRDENSTVÍ. Lidé spěchající pro milosrdenství si ani nevšimli, že tam leží nějací lidé, 
kteří také potřebují milosrdenství, a  toho se jim nedostává. Jak se to může stát, že v domě 
milosrdenství není žádné milosrdenství. Zkusme si to trochu představit, jak to tam mohlo 
vypadat. Tam si asi neříkali s dovolením, nebo až po vás pane. Ti chudáci se zřejmě při každé 
čeření vody bezhlavě vrhali, belhali se a  plazili. Takové závody mrzáků to byly. Pro Boží 
povyražení? Proto si myslím, že to nebylo Boží dílo, jen nějaká lidská pověra. V  DOMĚ 
MILOSRDENSTVÍ NEBYLO MILOSRDENSTVÍ. 

Z Biblického hlediska není nic nového

• Kniha RÚT – Betlehem znamená dům chleba. A my čteme, že v DOMĚ CHLEBA 
nebylo co jíst.

• Nebo: Když Ježíš přichází podruhé do chrámu a  vyhání handlíře a  penězoměnce, 
tak říká: „Tohle měl být dům modlitby, a  vy jste z  něho udělali doupě lupičů.“ V  domě 
Božím nebyl přítomen Bůh?

Dále tam Jan vyjmenovává skupiny nemocných lidí. Poslední skupina, která, je tam 
jmenovaná, jsou ochrnutí. Tady vidíme, že čeština je velmi chudý jazyk, který ne vždy dokáže 
vyjádřit hloubku originálního biblického textu. Pisatel evangelia, nám chce ukázat, že tam leželi 
i lidé, kteří byli už totálně rezignovaní a po mnoha nezdarech. Celkově ztratili jakoukoli chuť 
se ještě o  něco pokusit. Lidé, kteří jsou svojí nemocí psychicky tak vyčerpáni, že nemají 
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žádnou sílu bojovat. A Jan obrací naši pozornost k člověku, který je nemocen třicet osm let. 
Dokážeme si to představit? Kolik to je 38 let? Udělejme malý pokus. Letos máme rok 2022. 
Odečtěme od 2022 – 38 a vyjde nám rok 1984. A teď si zkuste vzpomenout, co jste dělali 
v roce 1984. A teď si představte. V roce 1984 někdo onemocněl a trpí dodnes.

Víte, jak mu je? Třeba někdo trpí migrénou. Já jsem to na vlastní kůži nezažil, ale prý je 
to nesnesitelná bolest hlavy. Nemocný člověk ví, že když si vezme prášek a zdřímne si, že za 
pár hodin bude po bolesti. A  teď si představte, vy, kteří to znáte, že touhle bolestí trpíte 
třicet osm let. Třicet osm let nesnesitelné bolesti hlavy.

Přemýšleli jste někdy, že i v našem shromáždění může být někdo, kdo dlouho trpí? 

• Kdo je unavený životem. 

• Kdo má problém, se kterým si neví rady.

• Někdo, kdo bojuje  s  nějakou svojí slabostí,  s  nějakým hříchem který nemá sílu 
zvládnout 

Možná celá léta prosí Boha o  pomoc a  Bůh mlčí. V  tom šestém verši je obrovské 
povzbuzení. JEŽÍŠ SPATŘIL.

Kristus minul davy a přišel za tím jedním člověkem. Sklonil se, a oslovil ho. 

Jak reaguje nemocný na Ježíšovu otázku – CHCEŠ …

7 Nemocný mu odpověděl: „Pane, nemám nikoho, kdo by mě odnesl do rybníka, 
jakmile se voda rozvíří. Než se tam sám dostanu, jiný mě předejde.“

Představme si to. Nad nemocným se sklání zdravý mladý muž. Nemocný si říká, konečně, 
mám vyhráno, teď se našel někdo, kdo mne tam do té vody odnese a  hodí mne tam.  
Konečně šance. On byl zakoukaný do své pověry. (Tady bychom mohli povídat o tom, jaký 
je rozdíl mezi vírou a pověrou.)  

NEMOCNÝ MÁ SVOJE VLASTNÍ ŘEŠENÍ

KRISTUS MÁ VLASTNÍ PLÁN.

V našem životě je to někdy tak. Máme problém a věříme, že nám muže být pomoženo. 
A  víme také, jak by se to mělo a mohlo udělat. Píšeme si vlastní scénář řešení. A  když to 
máme vymyšlené, přicházíme k Bohu a  říkáme: PODEPIŠ a dej tam razítko. A  tak to chci, 
protože tak jsem si to vymyslel. A pak jsme často velmi překvapeni, že Pán Bůh řeší věci po 
svém a úplně jinak.

V téhle souvislosti mne v Bibli fascinuje ještě jedno místo. Skutkové 12. kapitola. Co se 
tam píše. Herodes dělá ramena a  řeší problém  s  křesťany. Jakub je sťat. Petr je ve vězení 
a církev se modlí. 

12. V  domě Marie, matky Jana, zvaného Marek. Tam se shromáždilo mnoho lidí 
A MODLILI SE. 13. Když Petr zatloukl na domovní dveře, přišla služka jménem Rodé, aby 
se zeptala, kdo to je. 14 Tu poznala Petrův hlas, ale samou radostí hned neotevřela a běžela 
dovnitř oznámit, že Petr stojí přede dveřmi. 15 Ale oni jí řekli: „Ty ses zbláznila!“ Ona však 
trvala na tom, že je to pravda. Řekli jí: „Tak to musí být jeho duch!“

ONI MĚLI SVŮJ PLÁN  A BŮH MĚL TAKÉ SVŮJ PLÁN. Bůh udělal zázrak. Nikdo 
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nemohl říct, že Herodes se přece jen slitoval.

Jsem připraven přijmout Boží řešení problému? Anebo sám nejlépe vím, jak by se 
to mělo udělat? A  když se vrátíme k  příběhu, který nám popisuje Jan v  páté kapitole, 
napadnou nás další otázky, které by se nás mohly hluboce dotknout. 

Co by mělo být napsáno nade dveřmi našeho života?

• Uvědomujeme si, že se můžeme nazývat domem milosrdenství, ve kterém už 
dávno není žádné milosrdenství.

• Že se můžeme nazývat domem chleba, kde už dávno nikdo nepřichází, kdo by zde 
našel nasycení svého duchovního hladu.

• Že se můžeme nazývat domem Božím, kde už dávno Bůh nebydlí. 

• Že se můžeme nazývat domem modlitby, kde už dávno sbor neprožívá živé 
modlitební společenství. 

• Jsme zdravou církví? 

• Jsme zdravým sborem? 

• Jsou naše rodiny duchovně zdravé?

• Jsme duchovně zdravými jedinci? 

Ježíš se nás dnes ptá. CHCEŠ BÝT ZDRÁV?  

Nemocný u Bethezdy se musel divit. Taková divná otázka. Přemýšleli jste někdy, proč se 
Ježíš takhle ptá? 

V našem případě je to velmi potřebná otázka. 

• Uvědomujeme si, v jakém jsme stavu?

• Uvědomujeme si, že naše nemoc je smrtelná?

ŘEŠENÍ. Jedině Ježíšův zázrak, může v tomhle něco udělat. 

1. Jan 5,11 - to svědectví je toto: Bůh nám dal věčný život a ten život je v jeho Synu.

2. Jan 5,12 - Kdo má Syna, má život, kdo nemá Syna Božího, nemá život. 

Máme syna Božího, anebo si jen myslíme, že ho máme? Máme víru, anebo pověru?

TAK KONEČNĚ VEZMI SVOJE LOŽE A CHOĎ
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V RÁMCI TÝDNE MODLITEB ZA JEDNOTU KŘESŤANŮ

BOHOSLUŽBU POŘÁDAJÍ SPOLEČNĚ ČLENOVÉ CASD,CB,

CČSH, ČCE, ECM A ŘKC.

Ekumenická
bohoslužba 

 

V KOSTELE PANNY MARIE SNĚŽNÉ
JUNGMANNOVO NÁM. 753/18, 

110 00 NOVÉ MĚSTO

„Viděli jsme na východě jeho hvězdu 
a přišli jsme se mu poklonit“ (Mt 2,2)

1 8 .  L E D N A  -  1 9 : 0 0
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16.1. Chytil Lubomír
16.1. Illetško Vladimír
16.1. Kondrová Marija
19.1. Novotná Šárka
20.1. Pancová Drahomíra
21.1. Schmid Svetla

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 Jarmila Králová 732 780 561 kralova@img.cas.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 – ŽALM 67,2

„Kéž je nám Bůh milostiv a dá nám požehnání, kéž nad námi rozjasní svou tvář!“ 
Český ekumenický překlad

"That thy way may be known upon earth, thy saving health among all nations."
King James Verision

mailto:vinohradsky.zpravodaj@email.cz

