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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. 300 a modlitba
Sobotní škola ve třídách
Sbírka na misijní projekty církve
Společná píseň č. 7 a modlitba

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

uvádí Silvie Chytrá Dratvová

Lukáš Petřvalský
279

Sborová oznámení
Příběh pro děti:
Introit:
Společná píseň č.:
Přímluvná modlitba:
1. čtení z Bible:

Marek Škrla
Ž 145,17-18
37
Jan Kreisl
Dita Krajáková – Ef 4,10-13

Píseň pěveckého sboru:

Lukáš Petřvalský – Communio

2. čtení z Bible:

Daniel Barták – Lk 23,39-47

Modlitba ke kázání:
Kázání:
Společná píseň č.:
Modlitba:

Jana Vozanková
Marek Škrla – „Je to na nás“
251
Marek Škrla

Sbírka pro potřeby sboru
Poslání:
Společná píseň č.:

Ž 91,1-2
280

Varhanní postludium

14:15 Odpol. shromáždění s kázáním:

Zdena Miškejová

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 dopoledne poslouží bratr Marek Škrla.
Odpoledne pak promluví sestra Zdena Miškejová.
Příští sobotu bude kázat náš kazatel Michal Balcar.
V pátek vás zveme k dalšímu modlitebnímu setkání a zahájení soboty přes
Zoom od 20:00.
Manželům Honzovi a Windhě Růženeckým se v pondělí 14.2. narodil syn
Timothy. Měl krásných 46 cm a 2,774kg. Gratulujeme a vyprošujeme Boží
požehnání!
Minulý týden proběhl po celé České republice 16. ročník Národního týdne
manželství, letos na téma „Ztráty a nálezy“. Na stránkách nakladatelství
Advent Orion si můžete stáhnout sborník s přednáškami, které byly k
tomuto tématu vytvořeny.
Modleme se za rodiny, za naše manželství a za dobré vztahy
v domácnostech. Také za všechny osamocené, kteří partnery hledají. Ať je
Národní týden manželství povzbuzením a novou motivací k obnovení
vzájemných vztahů v rodinách. Modleme se v duchu Ef 4,32.

Minulou sobotu byly vybrány tyto dary:
2.639 Kč Sbírka pro misijní účely CASD
12.488 Kč* Sbírka a dary pro potřeby našeho sboru
*tj. 96% 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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VIDĚT

V OBYČEJNÉM NEOBYČEJNÉ ANEB DAR
TŘÍ KRÁLŮ
Kázání ze soboty 5.2.2022 – br. Michal Balcar

Mé dnešní kázání bude o třech králích. Ano, vím, co si myslíte. Že jsem se o měsíc spletl.
Ale my Londýnští přece svátek Králů slavíme, až když proběhne Běh Králů, takže moje
načasování je bezchybné.
Problém s kázáním o třech králích leží jinde. Možná nebyli tři a určitě nebyli králové.
Bible totiž jejich počet neuvádí. Počet tři se odvozuje od třech darů (Órigenés). Tři dary
ovšem mohli přivézt králové dva a nebo králů deset. To, co Bible ovšem uvádí, je jejich
profese. Nebyli to totiž králové, nýbrž mudrci od Východu.
Když se narodil Ježíš v judském Betlémě za dnů krále Heroda, hle, mudrci od východu se
objevili v Jeruzalémě a ptali se: „Kde je ten právě narozený král Židů? Viděli jsme na východě jeho
hvězdu a přišli jsme se mu poklonit.“ Když to uslyšel Herodes, znepokojil se a s ním celý Jeruzalém;
svolal proto všechny velekněze a zákoníky lidu a vyptával se jich, kde se má Mesiáš narodit. Oni mu
odpověděli: „V judském Betlémě; neboť tak je psáno u proroka: ‚A ty, Betléme, v zemi judské,
zdaleka nejsi nejmenší mezi knížaty judskými, neboť z tebe vyjde vévoda, který bude pastýřem
mého lidu, Izraele.’ “Tehdy Herodes tajně povolal mudrce a podrobně se jich vyptal na čas, kdy se
hvězda ukázala. Potom je poslal do Betléma a řekl: „Jděte a pátrejte důkladně po tom dítěti; a
jakmile je naleznete, oznamte mi, abych se mu i já šel poklonit.“ Oni krále vyslechli a dali se na
cestu. A hle, hvězda, kterou viděli na východě, šla před nimi, až se zastavila nad místem, kde bylo to
dítě. Když spatřili hvězdu, zaradovali se velikou radostí. Vešli do domu a uviděli dítě s Marií, jeho
matkou; padli na zem, klaněli se mu a obětovali mu přinesené dary – zlato, kadidlo a myrhu.
Potom, na pokyn ve snu, aby se nevraceli k Herodovi, jinudy odcestovali do své země. (Mt 2,1-12)
V textu Matoušova evangelia, které je jediné, jež mudrce zmiňuje, jsou dvě vodítka,
která mají čtenáři při snaze porozumět, pomoci. Jsou to dvě drobná slůvka hle. To první je
umístěno v polovině prvního verše. Upozorňuje nás, že to není samozřejmé, dokonce ani
očekávatelné, že se zrovna tito muži objevili u Ježíšova narození. Nevíme o nich moc, ale co
víme, vzbuzuje jisté rozpaky. Jednalo se bez pochyby o astrology. Tedy profesionály, kteří
svou živnost založili na přesvědčení, že zásadní sdělení týkající se lidského života, je možné
vyčíst z hvězd. A svou profesi brali natolik vážně, že kvůli této hvězdě byli ochotni z Východu
(tedy asi z Mezopotámie) dorazit až do Jeruzaléma.
To první hle bylo překvapivé i pro pozdější církevní vykladače. Nejen překvapivé,
ale dokonce pohoršující. Tak v 6. století byli mudrci překřtěni na krále Cesariem z Arles, od
něhož tuto informaci převzala další tradice. A my se ptáme proč? Odpověď by znal pouze
sám Cesarius, ale já si dovolím nabídnout svojí. Protože byli příliš obyčejní. Vlastně celý tenhle
příběh je v něčem obyčejný. Obyčejné dítě se narodí v obyčejném městě. To dítě je tak
obyčejné, že pro něj není ani místo v hospodě, natož v královském paláci. A přijdou se mu
poklonit obyčejní astrologové od Východu.
Tři králové přinášejí dítěti dary. Ty dary nejsou obyčejné, ale ten hlavní neobyčejný
dar dostali oni samotní. Je to dar vidět v obyčejném neobyčejné. A ten dar je základem celé
křesťanské víry a naléhavě ho potřebujeme i my.
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Klanění tří králů je jedním z častých motivů uměleckých děl. Ztvárnili ho Botticelli,
Giotto i sám Leonardo. Ale v mé hlavě je nejvýraznějším uměleckým zpracováním tohoto
motivu film Život Briana. Zápletka toho filmu spočívá v tom, že se na stejném místě narodí ve
stejnou chvíli chlapci dva a mají tak trochu podobný osud. Ježíš a Brian. A tři králové nejprve
přinesou dary Brianovi, aby vzápětí zjistili, že jsou ve špatném domě a všechno sbalili a
přesunuli se k pravému králi. Jenže Bible to líčí jinak. Ten nejobyčejnější je právě malý Ježíš.
Obyčejní mužové od Východu přicházejí poklonit se obyčejnému židovskému
chlapci narozenému na obyčejném místě, protože dostali dar vidět, že to není obyčejný
chlapec, ale budoucí král světa. A tady se objevuje druhé hle. Hvězda šla před nimi a zastavila
se nad místem, kde bylo to dítě. A oni se zaradovali velikou radostí. Kdo dostane dar vidět v
obyčejném neobyčejné, se dokáže radovat velikou radostí. Prosme o ten dar.

5

BĚH

KRÁLŮ

2022

Běh Járy Krále býval vždy poslední neděli v měsíci lednu. Teď jsme změnili název na
Běh Králů, protože vzpomínáme na oba skvělé bratry Járu i Mirka. Je mi trochu do breku,
protože oba ty lidi jsem měl moc rád. Jára se ženou Marií nám pomohli k živé víře, Mirek
mně osobně hodně profesně nasměroval a s jeho ženou Jarmilou si moc rozumíme. Současně s
tím smutkem tak mám i vnitřní ohromnou radost, že jsme mohli takové lidi potkat.
Opravdové, kteří si na nic nehrajou, pro které víra a život jsou jedno.
A tak jsme se zase sešli 30.1.2022. Psa by nevyhnal, hodně lidí kvůli předpovědi
odvolalo účast. Nechci ani říkat, že vzdalo, protože předpověď doopravdy byla na zrušení
akce. Nebyla to odvaha čelit větru, spíš zarputilost. Možná tak jako ve víře bratrů Králů, o
které píše i Luther "zde stojím a nemohu jinak". Stáli jsme tam a vítr s námi lomcoval. V
pátek před tím jsem zkusil trasu projet a musel jsem to vzdát. Vítr na Jizerské louce v Polsku
byl tak silný, že to prostě nešlo…
Změnili jsme trasu a moc se nám tam nakonec líbilo. Sešlo se nás asi 25 lidiček podle počítání pomocí čokokoulí od Marušky. Byli tam i mlaďoši a třeba syn Špinarů
prohlásil, že by zase jel znovu. Určitě! Příští rok bude už dvacátý ročník. Tak se na běhu setkají
ti, co už něco pamatují a i ti, co se narodili až po začátku této tradice.
Jeli jsme z Jizerky do Polska přes nově postavenou lávku přes řeku Jizeru. Prý na ten
nový kovový most Poláci vůbec nepřispěli. Třeba o to vydrží déle. Prvním cílem bylo Orle,
kde nás přivítali krásným prostorem pro výletníky. Můžete se tam posadit, něco k jídlu si
koupit nebo se pohostit z vlastních zásob. Z Orle byly krásně protažené trasy, tak jsme si
mohli vybrat, co kdo zvládne. Většina jsme jeli okruh do Jakušic k biatlonovému středisku a
pak po Staré Droze zpět na Orle. Jeli jsme převážně v lese. Kde ale stromů ubylo, tam jsme
pocítili, že vítr má skutečně velkou sílu, vločky sněhu se přímo zapichovaly do očí...
Díky snaze rolbařů a silničářů jsme všudy dobře projeli, cítili jsme se jako VIP klienti,
jako v péči toho Nejvyššího. Letos jsme se hlavně modlili za sníh. Ten se doopravdy vydařil,
bylo ho dost a krásný. Příště se budeme modlit ještě za trochu menší vítr.

Luděk Bouška
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STŘÍPKY
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Z MINULÉ SOBOTY
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OMALOVÁNKA

PRO DĚTI
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NAROZENINY OSLAVÍ
21.2.
21.2.

DNEŠNÍ

Bujok Kathrin
Hýzl Daniel

POSLÁNÍ

!

Bl h

– ŽALM 91,1-2

Kdo v úkrytu Nejvyššího bydlí, přečká noc ve stínu Všemocného.
Říkám o Hospodinu: „Mé útočiště, má pevná tvrz je můj Bůh, v nějž doufám.“
Český ekumenický překlad

He that dwelleth in the secret place of the most High shall abide under the shadow of
the Almighty.
I will say of the LORD, He is my refuge and my fortress: my God; in him will I trust.
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.

12

