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

Společná píseň č. 6 a modlitba

Sobotní škola ve třídách

Sbírka na misijní projekty církve

Společná píseň č. 37 a modlitba

10:30 – 10:45 Přestávka

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

Varhanní preludium: Eva Šubrtová

Společná píseň č.: 279

Sborová oznámení

Příběh pro děti: Vladimír Klouda

Introit: Ž 65,2-3

Společná píseň č.: 7

Přímluvná modlitba: Elen Kopecká

1. čtení z Bible: Dita Krajáková – 1. Sam 2,2-10

Píseň pěveckého sboru: Otče náš

2. čtení z Bible: Jan Bárta – Lk 18,9-14

Modlitba ke kázání: Benjamín Pavlík

Kázání: Ivana Procházková – „O farizeu a celníkovi“

Společná píseň č.: 314

Modlitba: Ivana Procházková

Sbírka pro potřeby sboru

Poslání: Ř 12,1-5

Společná píseň č.: 280

Varhanní postludium

14:15 Odpol. shromáždění s kázáním: Jaroslav Dvořák

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 superintendentka Evangelické 
církve metodistické sestra Ivana Procházková. Odpoledne promluví bratr 
Jaroslav Dvořák.

● Příští sobotu bude kázat bratr Michal Balcar.

● Stále probíhají modlitební zahájení soboty přes Zoom. K dalšímu setkání 
vás zveme příští pátek od 20:00.

● Všechny mladé lidi, kteří by měli zájem o společné studium Markova 
evangelia s našimi kazateli, zveme do Basementu v pondělí v 19:00. 
Plakát naleznete ve zpravodaji a na Facebooku.

● Připomínáme, že v úterý večer se k pravidelnému jednání sejde výbor 
sboru.

● Jak je již tradicí našeho sboru, už zítra, tedy v neděli 30.1., se v Jizerkách 
uskuteční Jízda Králů. Více informací naleznete ve zpravodaji nebo 
u Jarmilky Králové. Velmi doporučujeme účastníkům, aby na cílové 
parkoviště přijeli včas, ideálně na 9:30. Parkoviště se poté velmi rychle 
zaplní.

● Ve svých modlitbách se přimlouváme za to, abychom v těchto dnech prožili 
nové povzbuzení a dokázali ho přinést především všem smutným 
a ztrápeným. Ať nám Hospodin požehná ve snaze rozdělit se o svou sílu 
i čas s potřebnými a opuštěnými v této nejisté době. Prosíme také za 
povzbuzení pro všechny nemocné covidem, ale i za unavené zdravotníky, 
jejichž práce si vážíme. Modleme se v duchu Mk 1,15. 

Minulou sobotu byly vybrány tyto dary:

1.120 Kč Sbírka pro misijní účely CASD
7.050 Kč* Sbírka a dary pro potřeby našeho sboru

*tj. 54% 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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ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNA NAŠEHO
Kázání ze soboty 22.1.2022 – br. Jiří Beneš

Ř 1,3-4 

Jak Pavel vnímá Ježíše? Co nás učí si o  něm myslet? Ježíš je mimořárná postava. Na 
počátku listu Římanům řekne Pavel o Ježíšovi, že byl člověkem, v němž byla tak veliká moc 
„Ducha svatosti“, že vstal z mrtvých. „Zmrtvýchvstání“ (viz 14,9) je synonymum pro vzkříšení, 
ovšem s tím rozdílem, že se neuvádí Bůh jako subjekt dění: Ježíš vstal z mrtvých sám. To je 
podle Pavla zásadní sdělení a proto jej klade na počátek svého listu a pak jej opakuje v 2 Tim 
2,8. Ale nevymyslel ji Pavel. Je to výpověď, kterou tenkrát všichni znali, která žila (byla živá) 
v myslích věřících a ovlivňovala jejich i Pavlův život. A působí dosud – dosud o ní lze říci, že 
je živým slovem. Na něm Pavel učí, co je třeba si uvědomit o  sobě a o Bohu. A  jak na to 
reagovat (jak to zpracovat).

Pavel toto živé slovo nazývá „Boží evangelium o jeho Synu“ (1,1.3). Evangelium je sdělení, 
které vyjadřuje způsob, jakým se Bůh v  dějinách přiblížil člověku v  Ježíši Kristu. Přiblížil se 
k němu Duchem svatosti, jehož mocí je člověk Ježíš po „svém zmrtvýchvstání uveden do moci 
Božího Syna“. Ježíš je, či lépe prokázal se být „Božím Synem“ právě proto, že vstal z mrtvých. 
Ježíš je Mesiáš (řecky „Kristus“), který se svým zmrtvýchvstáním stal naším Pánem – vládcem 
a vysvoboditelem. Jeho vstup do role vladaře se děje jeho zmrtvýchvstáním.

Věta „ve svém zmrtvýchvstání byl uveden“ je další nepřímou výpovědí o  skrytém Bohu 
pomocí trpného rodu (zde popisuje pohyb vzhůru). V 1,3-4 „je vůdčí a rozhodující slovo ´byl 
ustanoven´“ a  to „v  moci“, neboť „před tím byl Synem Božím v  bezmoci“ (8,3), „to je 
v  poníženosti, v  chudobě … dobrovolným zřeknutím božské podoby nebo podstaty“ (Žilka). 
Zmrtvýchvstáním „se Ježíš … nestává někým, kým předtím nebyl, není teprve dosazen, nýbrž 
definitivně zjeven, potvrzen … jako ten, kým je odjakživa“ (Söding). Zmrtvýchvstání „bylo“ 
Ježíšovo „nastolení“ jako Božího Syna (1).

Bůh promluvil o  svém „Synu, jenž povstal podle těla z  potomstva Davidova“. Ten „byl 
ustanoven Božím Synem v moci podle Ducha svatého skrze zmrtvýchvstání“. To je vyznání víry 
a  Pavel jej předkládá jako Hospodinovo zaslíbení sdělené ve Starém zákoně (1,2; viz 2 
S 7,12-14; Ž 2,1-8). Činí tak proto, abychom si uvědomili dvě věci: (1) jak máme věřit. 
Pavlova vyznání víry si máme osvojit; (2) že vše, co potřebujeme vědět, již máme ve Starém 
zákoně. Jen je třeba brát Starý zákon vážně, pozorně mu naslouchat a přemýšlet nad tím.

O Bohu mluví Pavel trojím způsobem: „Bůh, Syn Boží, Duch svatosti“. Je to trojí způsob, 
jak Bůh vstupuje do našeho světa: „Bůh ústy svých proroků“ mluví, tedy slibuje a své sliby plní. 
„Duch svatosti“ uvádí Mesiáše Ježíše do role „Syna Božího“, tj. „Pána“. Jinak je toto uvedení 
do role Pána – Vládce popsáno v Christologickém hymnu ve Fp 2,6-11. „Duch svatosti“ však 
také mění člověku identitu, uvádí jej do stavu Syna Božího a to se týká i nás: „Ti, kdo se dají 
vést Duchem Božím, jsou synové Boží ... Boží Duch dosvědčuje duchu našemu, že jsme Boží 
děti“ (8,14.16). „Titul Boží Syn je ... ilustrací Ježíšova niterného vztahu k  Bohu“ (Ratzinger) 
a  současně označuje „preexistentního Krista, kterého Bůh poslal, aby přinesl světu spásu“ (8,3; 
Bornkamm). „Mesiáš ... tu předtím již byl v lidském způsobu bytí a svou smrtí a vzkříšením zahájil 
zmrtvýchvstání“ (Schweitzer). A  „Syn Boží“ nám vládne. On je „náš Pán“ (1,4 + ještě 
13krát). Pavel to později řekne ještě jedou. „Ježíš vstal z  mrtvých, aby byl Pánem mrtvých 
i živých“ (14,9). Jej máme posluchat, jemu máme důvěřovat (1,5), on nás volá (1,6) a jeho 
máme vyznávat. Na tom záleží naše budoucnost: „Vyznáš-li svými ústy Ježíše jako Pána a uvěříš-li 
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ve svém srdci, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, budeš spasen“ (10,9). A  je-li Ježíš „náš Pán“, pak 
my jsme jeho služebníky. „Pán“ je v Septuagintě překladem jména Hospodinova. Ježíš Kristus 
– „Pán“ si člověka podrobuje, což představuje „naprostý škrt přes jakoukoliv autonomii lidské 
bytosti“. Máme-li v Ježíši Kristu svému Pána, tj. sloužíme-li mu, pak uskutečňujeme jeho, nikoli 
svou vůli. Přijali-li jsme Ježíše Krista jako svého Pána, pak jsme se současně zřekli své vůle. 
A  opačně: lpíme-li na své svobodné vůli, ještě není Ježíš Kristu pro nás náš Pán, ještě se 
necítíme být jeho služebníky.

Mezi původem z Davidova rodu a mocí Božího Syna stojí smrt. Mezi člověkem a Bohem 
stojí smrt. Přechod do jiné dimenze bytí, kterým prošel Ježíš, se nazývá zmrtvýchvstání. 
Zmrtvýchvstáním dosahuje syn Davida mnohem vyšší důstojnosti, ba samotné změny 
totožnosti. Pavel ovšem ví, že neumřel jen syn Davidův, nýbrž Syn Boží (5,10; 8,3.32) Ale 
„zmrtvýchvstání“ je pro Pavlovy posluchače model, který bude Pavel rozvíjet v  6,3-5.8; 
8,11. „Které předem vyhlédl, ty také předem určil, aby přijali podobu jeho Syna“ (8,29). 

Obsah a  smysl Ř 1,3-4 velmi výstižně shrnul prof. Souček: „Na svět přišel v  plném 
člověčenství – podle těla – někdo, kdo nebyl jen z  těla a  dokonce nebyl jen náhodným zjevem, 
nýbrž byl naplněním dávných zaslíbení prorockých; přišel odjinud, skutečně ze světa Božího, a to se 
mocně prokázalo jeho zmrtvýchvstáním. Tato nová ... neslýchaná skutečnost, která však zároveň je 
odhalením odvěké pravdy, lásky a moci Boží, je jediným důvodem činnosti apoštolovy.“

(1) Nový zákon s výkladovými poznámkami 491.
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Parkoviště JizerkaTrasa autem

https://mapy.cz/zakladni?planovani-trasy&x=15.3413739&y=50.7667416&z=14&rc=9hChxxXvtO9i5u1xaCvu&rs=muni&rs=traf&ri=3468&ri=54818&mrp=%7B%22c%22%3A111%7D&rt=&rt=&xc=%5B%5D
https://mapy.cz/zakladni?x=15.3528357&y=50.8115890&z=17&source=traf&id=54818
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AKCE V OBLASTECH AKCE PRO VEDOUCÍ

AKCE PRO DĚTI

   JIŽNÍ KŘÍŽ  
28. 1.  —  30. 1. Rampouch
11. 2.  —  13. 2. Yetti
1. 4.   —  3. 4. Tvořík
29. 4.  — 1. 5. Kroniky Jižních království: Počátek
4. 11.  — 6. 11. Kroniky Jižních království: Proroctví
18. 11. — 20.11. Protivínský groš
29.12.  — 1.1. Silvestr JK
  
   SEVERNÍ HVĚZDA
28. 1.  — 30. 1. Mamut
25. 3.  — 27. 3.  Karbika
23. 9.  — 25. 9. Bobří desetiboj
15. 10.   Porada vedoucích SH
4. 11.  — 6. 11. Kolorit
  
   DIVOKÝ ZÁPAD 
1. 4.   — 3. 4. Tachovská Pečeť
  
   VÝCHODNÍ VÍTR 
14. 10. — 16. 10. Retro
14. 10. — 16. 10. Porada oblasti
  
   TÁBORY  
24. 6.  — 3. 7. Stavba tábořiště SH
26. 6.  — 3. 7. Stavba tábořiště VV
26. 6.  Stavba tábořiště DZ
3. 7.   — 10. 7. Stavba tábořiště JK
30. 6. — 10. 7. Tábor DZ starší - oddíl Plzeň
1. 7.   — 10. 7. Koňský vandr
3. 7.   — 17. 7. Velký tábor VV
10. 7.  — 17. 7. Koňský tábor I.
10. 7.  — 17. 7. Tábor DZ mladší - oddíl Plzeň
17. 7.  — 24. 7. Malý tábor VV
17. 7.  — 24. 7. Tábor Penguins
17. 7.  — 24. 7. Tábor JK pro mladší děti
17. 7.  — 24. 7. Koňský tábor II.
24. 7.  — 31. 7. Tábor - Hrozinky
31. 7.  — 14. 8. Tábor SH (velký + malý)
31. 7.  — 14. 8. Tábor JK pro starší děti
  Tábor - Poděbrady
28. 8. — 31. 8. Boutání tábořiště SH
28. 8.  Bourání tábořiště VV
  Bourání tábořiště JK
  Bourání tábořiště DZ

    VZDĚLÁVÁNÍ A DALŠÍ SETKÁNÍ 
4. 3.   — 6. 3. Vůdcovský kurz 30+ I.
8. 4.   —  10. 4. Vůdcovský kurz 30+ II.
27. 5.  — 29. 5. Vůdcovský kurz 30+ III.
10. 6.  — 12. 6. Rádcovský speciál
14. 9.  — 18. 9. Vůdcovský speciál ČSU
7. 10.  — 9. 10. Víkendové setkání teenegerů
2. 12.  — 4. 12. Víkendové setkání teenegerů
9. 12.  — 11. 12. Výroční setkání
       Setkání Old Pathfinder
  
    ADMINISTRATIVA
31. 1. Konec registrace do KP
15. 5. Hlášení táborů
31. 5. Dodání podkladů pro fakturaci táborů
10. 7. Vyúčtování akcí proběhlých do prázdnin
15. 9. Vyúčtování táborů
30. 9. Vyúčtování oddílů
15. 12. Uzavření všech restů
  
    VÝZNAMNÉ DNY 
19. 3. Den dětí a mládeže
7. 4. Výročí založení KP
28. 5. Modlitby za ohrožené děti
1. 6. Mezinárodní den dětí
23. 7. Sobota dětí
19. 9. Den KP

   AKCE VE SDRUŽENÍ A UNII 
22. 1.  iMúzička
13. 5.  —  15. 5. Robinzonáda
21. 10. — 23. 10. Múzička
17. 11.  Stezka písmáků

Termín bude upřesněn
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30.1. Průchová Veronika
2.2. Švábenská Martina
3.2. Plicka Štěpán

4.2. Svoboda Pavel
5.2. Svobodová Jana

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.

DNEŠNÍ POSLÁNÍ – ŘÍMANŮM 12,1-5
„Vybízím vás, bratří, pro Boží milosrdenství, abyste sami sebe přinášeli jako živou, 

svatou, Bohu milou oběť; to ať je vaše pravá bohoslužba.
A nepřizpůsobujte se tomuto věku, nýbrž proměňujte se obnovou své mysli, abyste 

mohli rozpoznat, co je vůle Boží, co je dobré, Bohu milé a dokonalé.
Každému z vás říkám na základě milosti, která mi byla dána: Nesmýšlejte výš, než je 

komu určeno, ale smýšlejte o sobě střízlivě, podle toho, jakou míru víry udělil každému 
Bůh. Jako je v jednom těle mnoho údů a nemají všechny stejný úkol,

tak i my, ač je nás mnoho, jsme jedno tělo v Kristu a jeden druhému sloužíme jako 
jednotlivé údy.“ 

Český ekumenický překlad

"I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your 
bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service.
And be not conformed to this world: but be ye transformed by the renewing of your 
mind, that ye may prove what is that good, and acceptable, and perfect, will of God.
For I say, through the grace given unto me, to every man that is among you, not to 

think of himself more highly than he ought to think; but to think soberly, according as 
God hath dealt to every man the measure of faith.

For as we have many members in one body, and all members have not the same office:
So we, being many, are one body in Christ, and every one members one of another."

King James Verision

mailto:vinohradsky.zpravodaj@email.cz

