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

Společná píseň č. 86 a modlitba

Sobotní škola ve třídách

Sbírka na misijní projekty církve

Společná píseň č. 267 a modlitba

10:30 – 10:45 Přestávka

10:45 – 12:00 Bohoslužba s kázáním uvádí Josef Fuksa

Varhanní preludium: Pavla Kloudová

Společná píseň č.: 279

Sborová oznámení

Příběh pro děti: Josef Dvořák

Introit: Ž 48,10-11

Společná píseň č.: 6

Oběžník o pomoci Ukrajině: Josef Fuksa

Přímluvy za Ukrajinu: Jaroslav Dvořák

Sbírka na pomoc Ukrajině

1. čtení z Bible: Eva Špinarová – Ž 46,9-12

Píseň pěveckého sboru: Andrew Lloyd Weber – Pie Jesu

2. čtení z Bible: Vlasta Jonczyová – Kaz 9,18

Modlitba ke kázání: Vladimír Klouda

Kázání: Josef Dvořák – „Postavit dům, zasadit strom, 
zplodit syna“

Společná píseň č.: 31

Modlitba: Josef Dvořák

Sbírka pro potřeby sboru

Poslání: Mk 13,7a

Společná píseň č.: 280

Varhanní postludium

14:15 Odpol. shromáždění s kázáním: Radka Škarvadová

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 dopoledne poslouží bratr Josef Dvořák. 
Odpoledne pak promluví sestra Radka Škarvadová.

● Příští sobotu bude kázat bratr Martin Pavlík a sobotu prožijeme společně 
se zpěváky z MGC.

● V pátek vás zveme k dalšímu modlitebnímu setkání a zahájení soboty přes 
Zoom od 20:00.

● Dnes proběhne mimořádná sbírka pro ADRu a její působení ve prospěch lidí 
postižených ruskou invazí na Ukrajině. Blížší informace o tom, jak můžete 
pomoci a jak pomáhá ADRA, naleznete ve zpravodaji nebo u Kristýny 
Staňkové.

● Zveme vás ke společným modlitbám za válku na Ukrajině. Chceme se 
modlit každý večer ve 20:00 tam, kde každý z nás je.

● Stále zbývají tři volné pokoje na letní dovolenou na Šumavě. Neváhejte, 
čeká nás skvělý společný týden. Více informací u Josefa Fuksy.

● Nepřestávejme se přimlouvat za ukončení války na Ukrajině. Prosme Boha 
za to, aby naše pomoc byla účinná, ale i vytrvalá. Modleme se za to, aby 
naše srdce nenaplňovala zloba a nenávist. Prosme v duchu 1. Janovy 3,18. 

Minulou sobotu byly vybrány tyto dary:

940 Kč Sbírka pro misijní účely CASD
10.170 Kč* Sbírka a dary pro potřeby našeho sboru

*tj. 78% 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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HNĚVEJTE SE! ALE NEHŘEŠTE

Kázání ze soboty 26.2.2022 – br. Zbyšek Jonczy

Zdánlivě jasný a srozumitelný text a přesto s ním mají mnozí vykladači docela problém a 
řeší to různým způsobem. Některé překlady tento verš tento verš upravují, protože se jim zdá 
dost provokativní. PROČ?  Kralický text totiž říká, HNĚVEJTE SE – jako by tam byl 
rozkazovací způsob. Proto se ekumenický text, snaží zmírnit ten rozkaz, když se tam  píše – 
hněváte-li se…

Četl jsem, že v tom někteří vidí takovou psychologickou metodu a říkají, že hněv v 
určitých případech může být dobrou léčebnou metodou. Jeden můj přítel, který trpí 
hypertenzí, mi vyprávěl, že mu lékař radil, aby se pořádně rozčílil a praštil o zem nějakým 
talířem, že se mu ten tlak okamžitě sníží. Proto by se mohlo zdát, že Pavel nám doporučuje, 
nebo přímo nařizuje, že hněv na správném místě může mít i nějaké terapeutické účinky. (Tak 
to ale určitě není.)

Katolická teologie se kdysi zabývala  takzvanými SMRTELNÝMI HŘÍCHY.  Bylo jich 
sedm, například, pýcha, obžerství, smilstvo atd. Hněv tam patří také.  Ale zkusme přemýšlet. 
Víte že někdy nehněvat se, může být také hříchem? Ono s tím hněvem to není tak 
jednoduché, jako s pýchou, závistí, obžerstvím, smilstvem a těmi ostatními hříchy, které si lidé 
zařádili mezi  hříchy smrtelné. V Bibli nikde nemáme nikde příkaz – záviďte, nebo buďte 
nestřídmí, nebo smilněte. Ale máme výzvu - HNĚVEJTE SE.

Víte co je zvláštní? Nikde v životopisu Ježíše nečteme, že by Ježíš někomu záviděl, že by 
se přežíral nebo dokonce smilnil, ale čteme, že se hněval. A to víme, že byl bez hříchu. A to 
zrovna nemyslím jen na ten příběh, jak se  rozčílil a vyhnal z chrámu penězoměnce a 
prodavače. Vzpomeňte si na ten příběh, jak bylo Ježíši vyčítáno, když uzdravil člověka s 
ochrnutou rukou v sobotu. A čteme v tom příběhu, že se  hněval, na ty, kteří mu to vyčítali.

Jsou určitě v našem životě situace, kdy se musíme hněvat. Třeba, jak by vypadala výchova 
dětí, kdyby se v případě, že něco provedou, se rodiče nehněvali.  Psycholog profesor 
Matějíček říkal, že někdy zlobivým dětem stačí ukázat zuřivý obličej. Někdy když se jedná o 
evidentní zlo, tak se křesťan musí nad tím hněvat. Křesťanství není koktejlem z rozvařené lásky, 
jak si to někteří představují. Když je něco v nepořádku, máme se hněvat. Když někomu 
ubližují. Když se děje nějaká nespravedlnost.

KDYŽ SLEDUJI, CO SE DĚJE NA UKRAJINĚ, TAK PŘÍMO ZUŘÍM.

Nebo například v církvi či ve sboru se můžeme tvářit mile a i to tak cítit, ale není to také 
důkaz, že nám na té církvi už vůbec nezáleží?  Protože nás tam už nic nerozčiluje? 

Ano, nezájem a lhostejnost může někdy navenek vypadat jako tolerance a laskavost. Ani 
starozákonní proroci ani novozákonní apoštole   nebyli vždy tolerantní. Znáte ten Pavlův 
výrok, když říká: „Kdyby vám někdo kázal jiné evangelium, než to které jsme kázali my, buď 
proklet.“

Na jiném místě říká (v souvislosti s nucením k obřízce): „Dejte si pozor na ty psy.“  

Také  ve Starém zákoně  najdeme  příklady. Jak to tam bylo, když si ten Izraelita přivedl 
tu Madiánku a kněz Pinchaz ho probodl oštěpem? Asi se pěkně se rozčílil.  Asi to neproběhlo 
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jen tak s úsměvem na tváři- bratře já tě miluji, promiň. I dnes je všude  spousta věcí, nad 
kterými bychom se měli hněvat.  Možná právě proto to tak vypadá, že se nikdo nad ničím 
nerozčiluje, protože je mu jedno, jak to vypadá. A také. Kdy jsme se  naposledy nahněvali, 
sami na sebe, že se nám zase něco nepodařilo a že nejsme takoví, jakými bychom měli být?

Když vás tady vyzývám k hněvu a svatému horlení, tak musím ještě něco přidat. A to je 
nakonec zjevné v té druhé části našeho textu. Je tam napsáno, že i spravedlivý hněv  musí mít 
nějakou štábní kulturu. Že je něčím omezen.  A nutno zdůraznit i to, že je nějaký hněv  špatný 
a zakázaný. 

TEXT ŘÍKÁ, ŽE NÁŠ HNĚV NESMÍ BÝT HŘÍŠNÝ. NESMÍ BÝT NELASKAVÝ. 

Nelaskavý hněv? Jde to vůbec? Z hněvu nesmí vzniknout trvalá a neřešitelná zášť. Do 
postele si už hněv nenesu. Manželé, kteří spolu nemluví třeba týden, a křesťane, adventisté, 
kteří spolu nepromluvili celá léta. Pak už nejde o spravedlnost na světě, Boží věc či čistotu 
církve ale o mojí sobeckou nesnášenlivost. A to je přesně ten typ hněvu, o kterém mluví 
apoštol Pavel: 

„Ať je vám vzdálena všechna tvrdost, zloba, hněv, křik, utrhání a s tím i každá špatnost;“ 

A největší problém? - Když se hněvám na svého bratra bez příčiny nebo pro malou 
příčinu. Tak to už je hřích. Musíme si uvědomit, zdali se opravdu hněváme pro správnou věc, 
anebo jsou to jen takové moje sobecké pohnutky. Jen to že mi někdo šlápl na kuří oko.  Ano 
je lidské i tady se naštvat, ale když už jsem naštvaný a ublížený, tak jen do západu slunce.

Přesvědčil jsem se, že důvody, proč se lidé nemají v církvi rádi, a mnohé spory, jsou 
mnohdy malicherné a nepodstatné. Obří hádky nad trpasličími problémy.

Kdosi napsal: „Velikost člověka se posuzuje podle příčiny jeho hněvu.“

Náš hněv je indikátorem toho, na čem nám nejvíce záleží. Jestli se na naše děti hněváme a 
peskujeme je stejně za to, když si nevyčistily zuby, stejně jako za to, že lhaly, pak jim těžko 
dokážeme, že lež je opravdu těžký hřích. Takže nelze se na tomto světě nehněvat, dokonce 
někdy je dobré se hněvat, Stále je však potřebné se ptát se z jaké příčiny se hněváme a co to s 
námi dělá dále. 

CITÁT: „Kdokoli se dovede rozhněvat, na tom není nic těžkého, ale rozčílit se na 
správnou osobu, správnou měrou, ve správnou chvíli ze správného důvodu, a správným 
způsobem, to už tak lehké není.“ (Aristoteles)

„Buďte k sobě navzájem laskaví, milosrdní, odpouštějte si navzájem, jako i Bůh v Kristu 
odpustil vám.“
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Církev adventistů  
sedmého dne 
Česko-Slovenská unie 

Londýnská 623/30, 120 00 Praha 2, Česká Republika  
Tel.: +420 241 471 939 | e-mail: unie@casd.cz | www.casd.cz 
IČO: 00445193 | Číslo účtu: 1164841011/0100 | Datová schránka: i4r99ut  

Praha 1. března 2022 
 
„Blaze těm, kdo hladovějí a žízní po spravedlnosti, neboť oni budou nasyceni. Blaze 
milosrdným, neboť oni dojdou milosrdenství.“ 
Matouš 5,6.7 
 
Milé sestry a milí bratři, 
s velikými obavami sledujeme eskalaci válečného konfliktu na Ukrajině, který s sebou přináší ty 
nejhorší následky v podobě umírání, zranění a ničení měst i vesnic. Mnozí lidé jsou v ohrožení 
života a dostávají se do krajní nouze, kdy potřebují od nás naléhavou pomoc.  
Děkujeme za vaše modlitby a solidaritu s trpícími, kterou jste projevili tím, že jste darovali 
finanční prostředky nebo jste poskytli praktickou pomoc. Zároveň nadále vyzýváme k modlitbám 
především za obyvatele v ohrožených oblastech, kteří nemají žádnou únikovou cestu a již několik 
dní setrvávají v úkrytech s nadějí, že je Pán Bůh zachová při životě. 
Jedna z forem pomoci je prostřednictvím organizace ADRA, která vyhlásila minulý týden 
veřejnou sbírku SOS ADRA – POMOC UKRAJINĚ. Partnersky s nimi spolupracuje také Nadační 
fond pomoci.  Sbírku můžete podpořit i vy prostřednictvím portálu Darujme – SOS ADRA – 
Pomoc Ukrajině nebo na čísle účtu 66888866/0300, variabilní symbol 500, pro platby ze 
zahraničí IBAN CZ16 0300 0000 0000 6688 8866.  
https://adra.cz/aktualita/pomoc-lidem-na-ukrajine-jak-pomaha-organizace-adra-a-jak-muzete-
pomoci-vy/ 
Další formou pomoci je aktivní nabídka prostřednictvím místní samosprávy 
(www.nasiukrajinci.cz; www.pomahejukrajine.cz). 
Česko-Slovenská unie v úzké spolupráci s jednotlivými sdruženími vytvořila krizový tým, který je 
připraven pomoci také našim sestrám a bratřím z Ukrajiny, kteří již přijeli nebo teprve jsou na 
cestě do České a Slovenské republiky. V této oblasti úzce spolupracujeme s ukrajinskou 
adventistickou komunitou na obou stranách hranic. Pro tento druh pomoci jsme zvolili hlavního 
koordinátora, kterým je pro Českou republiku Samuel Dolejš, tel.: 606380030, e-mail: 
ukrajina@casd.cz 
Je nesmírně důležité, aby pomoc byla koordinována a nekonaly se akce na vlastní pěst, které 
naopak mohou situaci spíše zkomplikovat.  
Chcete nabídnout ubytování pro sestry a bratry z Ukrajiny?  
Vyplňte formulář  https://forms.gle/3aYNWJdk1jpfoBd5A 

 
Informace pro uprchlíky z Ukrajiny: 
Hledáš ubytování? Hledáš ubytování pro někoho ze svých blízkých, kteří jsou na cestě z Ukrajiny? 
Napiš svůj požadavek  https://forms.gle/3rwshPYgmmgDhtpm6 

Jako věřící lidé se máme jasně a zřetelně postavit zlu. Na druhou stranu nevytvářejme bariéry 
a stavějme mosty mezi lidmi různých národů i opačných názorů. 

Připojujeme se k výzvě předsedy Generální konference Teda Wilsona, abychom „prosili Pána 
v modlitbě za pokoj a povzbuzení pro naše vzácné členy v Euroasijské divizi a po celém světě. Ať 
Pán přinese uzdravení a pokoj do světa, ve kterém panuje napětí. Věříme, že Kristus brzo přijde. 
Jakou blahoslavenou naději máme, když můžeme v pokoji přebývat v jeho rukou“.  
S bratským pozdravem  
 
Mikuláš Pavlík  Vít Vurst Daniel Dobeš  František Kolesár 
Radomír Špinka       Stanislav Bielik 
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ADRA PRO UKRAJINU

Milí bratři a sestry, v posledních dnech se někteří z vás na nás obraceli, jestli se budeme 
jako ADRA ČR zapojovat do pomoci lidem na Ukrajině. Ráda bych vám tedy poskytla 
základní informace.

Jsme v  pravidelném propojení  s  pobočkou ADRA Ukrajina a  díky tomu lépe 
monitorujeme potřeby místních obyvatel. Postupně budeme uveřejňovat na našich stránkách 
a sociálních sítích bližší informace, dle vývoje situace. Po zvážení aktuálních možností pomoci 
jsme 23. 2. otevřeli veřejnou sbírku na pomoc lidem na Ukrajině:

● přes portál Darujme, kde můžete darovat snadno několika platebními metodami: 
darujme.cz/SOSADRA 

● dar lze poslat i na účet: 66 8888 66/ 0300, var. symbol 500

Finanční dary budou použity konkrétně na distribuci poukazů, za které si budou moci 
obyvatelé zasažených oblastí koupit základní potraviny a hygienické potřeby. 

Jsme opravdu vděčni za Vaši pomoc. 

Česká ADRA pomáhá lidem na Ukrajině již od roku 2014. Soustředili jsme se zde na 
pomoc lidem, kteří přišli o domov, na podporu sociálně znevýhodněných dětí a na zlepšení 
podmínek lékařské péče v regionech nejhůře zasažených pandemií COVID-19. 

S  poskytováním humanitární pomoci ve válkou zasažených oblastech máme dlouholeté 
zkušenosti, pomáhali jsme v zemích bývalé Jugoslávie, v Čečensku i Sýrii. 

Proto vás prosíme také o modlitby - jak za všechny osoby v ohrožení na obou stranách 
konfliktu, tak i  za pracovníky Adry, které čeká mnoho práce v  náročných a  nebezpečných 
podmínkách. 

Možnost přispět do této mimořádné sbírky přímo zde na Vinohradech budete mít příští 
sobotu, 5. 3. 2022. Děkujeme, že jste tu  s  námi pro druhé - v  lehčích i  těžších časech. 
Vážíme si vaší sounáležitosti. 
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MODLITEBNÍ TÝDEN MLÁDEŽE 2022

Již za necelý měsíc začíná akce, která má v naší církvi dlouhou tradici a připojují se k ní 
mládežníci z  celého světa. Modlitební týden mládeže začíná sobotou 19. 3. a  trvá až do 
následující soboty 26. 3. 2022. Zatímco minulý rok se řada mládeží mohla vidět jen online, 
letos už bude možné setkat se ve skupinkách i osobně.

Přednášky, resp. studijní příručka je mimořádně povedená jak po obsahové, tak po 
grafické stránce, a  týká se aktuálního tématu udržitelnosti a  péče o  stvoření. Autorem je 
německý kazatel Bert Seefeldt, který pracuje jako unijní vedoucí mládeže. Studijní příručku si 
už nyní můžete stáhnout z  následujícího odkazu: https://www.adventorion.cz/ke-stazeni/
zobrazit/875. Letos se nám povedlo zajistit také přednášky v  tištěné podobě, které brzy 
obdržíte na svých sborech.

Na Facebooku jsme ve spolupráci  s  mládeží moravského a  slovenského sdružení založili 
také společnou událost, kde budou každý den během celého modlitebního týdne zveřejňována 
krátká videa se zamyšleními nad jednotlivými tématy. V rámci FB události můžete kliknout na 
kolonku „Pozvat“ a přidat co nejvíce lidí. Zde je odkaz: https://fb.me/e/2eSsvLqaq. 

Závěrem bych vás rád pozval k  online sledování bohoslužby k  zahájení MTM – Akce 
Anděl 2022, která se uskuteční v sobotu 19. 3.

Bylo by skvělé, kdybychom  s  mladými lidmi vytvořili malé skupinky a  v  průběhu 
modlitebního týdne se setkali k tomu, co neodmyslitelně patří ke křesťanskému životu víry.

Ať se nám to povede!

Martin Pavlík

vedoucí oddělení mládeže Českého sdružení 

P R A K T I C K !  S T U D I J N Í  P R " V O D C E

#A L M  2 4 , 1

„Ho!podi"ova je zem# 
!$ v%ím, co je n& ní.“

Jsme povoláni  
*�Ë)0�.�)�-.0)é�(ß
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Církev adventistů  
sedmého dne 
Česko-Slovenská unie 

Londýnská 623/30, 120 00 Praha 2, Česká Republika  
Tel.: +420 241 471 939 | e-mail: unie@casd.cz | www.casd.cz 
IČO: 00445193 | Číslo účtu: 1164841011/0100 | Datová schránka: i4r99ut  

 

Informace pro sbory Církve adventistů s. d.  
 

Praha 3. března 2022 
Milé sestry a milí bratři,  
 
jsme vděčni za pomoc, kterou poskytujete všem lidem, kteří museli utéci před válkou na 
Ukrajině. Děkujme Vám za finanční pomoc, kterou zasíláte na účet ADRA o.p.s., za věcné 
dary, za poskytnutí přístřeší pro potřebné a za vše, co v této těžké době dobrého děláte. 
Otevřeli jsme jako církve ještě jednu možnost pomoci, a tou je sbírka v naší církvi pro 
členy ukrajinské církve. Můžete přispět přímo, nebo se domluvit ve sboru a poslat 
finanční příspěvek společně. Tyto prostředky budou na účtu Česko-Slovenské unie 
a budeme z nich pomáhat naší církvi přímo na Ukrajině nebo našim členům, kteří museli 
utéci před válkou. 
 

Děkujeme Všem, kteří pomáháte. 

 

S bratským pozdravem 

 
Mikuláš Pavlík  
Marek Škrla  
Vít Vurst   
Daniel Dobeš 
 

 

 

Své dary můžete zaslat na účet v CZK: 1164841011/0100 vedený u Komerční banky, a.s. 

IBAN: CZ 19 0100 0000 0011 6484 1011 SWIFT kód: KOMBCZPPXXX 

Variabilní symbol je: 220301 
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5.3. Fuksová Markéta
8.3. Miškej Edvard ml.
8.3. Palkoska Vladimír
11.3. Lukešová Jana
11.3. Pobudová Jaroslava

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 – FILIPSKÝM 4,5

Až uslyšíte válečný ryk a zvěsti o válkách, nelekejte se!
Český ekumenický překlad

And when ye shall hear of wars and rumours of wars, be ye not troubled.
King James Verision

mailto:vinohradsky.zpravodaj@email.cz

