
Vinohradský
zpravodaj

19.3.2022
Sbor Církve adventistů sedmého dne Praha-Vinohrady

Londýnská 30, 120 00 Praha 2
www.sborvinohrady.cz

č. 12/22

http://www.sborvinohrady.cz/


2

9:30 – 12:00 Bohoslužba s Večeří Páně uvádí Jarmila Králová

Varhanní preludium: Lukáš Petřvalský

Společná píseň č.: 279

Sborová oznámení

Sbírka pro potřeby sboru

Introit: Iz 9,1

Společná píseň č.: 189

Přímluvná modlitba: Petr Oczko

1. čtení z Bible: Pavla Kloudová – Ef 5,9-14 (vsedě)

Píseň pěveckého sboru: Lukáš Petřvalský – Žalm 121 Svaté město Jeruzalém

2. čtení z Bible: Helena Haluzová – Lk 22,47-53 (vestoje)

Modlitba před kázáním: Jan Bárta

Kázání: Michal Balcar – „Vláda temnoty“

Modlitba pokání: Michal Balcar

Modlitba v tichosti

Umývání nohou

Čtení biblických veršů: Mt 27

Společná píseň č.: 237

Čtení biblických veršů: Mt 28

Píseň pěveckého sboru: G. F. Handel – Eternal Source of the Light Divine

Obřad Večeře Páně

Společná píseň č.: 3

Áronské požehnání

Varhanní postludium

PROSÍME VŠECHNY O VYPNUTÍ MOBILNÍCH TELEFONŮ BĚHEM BOHOSLUŽBY

Program sobotní bohoslužby
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● Dnes budeme slavit Večeři Páně. Bohoslužbu povede a kázáním poslouží 
Michal Balcar. Odpoledne promluví Jiřina Krejzová.

● Příští sobotu bude kázat v našem sboru bratr Martin Pavlík.

● Připomínáme, že se každý pátek uskutečňují společná modlitební zahájení 
soboty.

● Naše církev je stále aktivní v pomoci lidem na Ukrajině i uprchlíkům, kteří 
přicházejí do naší země. Jsme vděční, že k ubytování uprchlíků slouží 
Karolína a ke stejnému účelu se chystá objekt na Sázavě. České sdružení 
zaměstnává na plný úvazek koordinátora pomoci Samuela Dolejše. Výbor 
sboru se na svém úterním setkání zabýval dalšími způsoby, jak se zapojit do 
pomoci. Jakmile dojde k realizaci některého z plánů, budeme vás 
informovat. Stále platí, že se každý den ve 20:00 skláníme k modlitbám za 
lidi postižené válečným konfliktem.

● Příští sobotu bude uveřejněn rozpis na příští čtvrtletí.

● Od příští soboty bude možné přihlašovat se na sborový víkend, který 
proběhne od 10. - 12. 6.

● Na traktátu najdete plakátky a pozvánky na benefiční koncert chrámového 
pěveckého sboru, jehož výtěžek bude určen na pomoc Ukrajině. Neváhejte 
pozvat své přátele.

● Tento týden se chceme modlit za všechny, kdo zažívají bolest. Kéž ve svém 
trápení nacházejí posilu od svých bližních, ale hlavně od Hospodina. 
Modleme se za ty, kdo strádají. Prosme za ty, kdo jsou bez domova. 
Přimlouvejme se za lidi, kteří nemají jiného zastání. Prosme v duchu 
Mt 2,13.  

Minulou sobotu byly vybrány tyto dary:

870 Kč Sbírka pro misijní účely CASD
25.351 Kč* Sbírka a dary pro potřeby našeho sboru

*tj. 195% týdenní částky potřebné na nejnutnější výdaje provozu sboru 

Výsledky 2 sbírek pro ADRU na Ukrajinu:   35.367 Kč

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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BLAZE TĚM, KDO PŮSOBÍ POKOJ

Kázání ze soboty 12.3.2022 – br. Martin Pavlík

Matouš 5,9

Milé sestry a bratři v Kristu,

včera jsem absolvoval pravidelnou lékařskou prohlídku, aby byla posouzena má zdravotní 
způsobilost k  práci. Dobrá zpráva je, že pro pozici farář/duchovní jsem způsobilý 
(s podmínkou, která se jmenuje „brýle a dioptrie“). Zmiňuji to nejen proto, abych doložil, že 
dnes můžu kázat, ale především proto, že se mě můj lékař na konci našeho rozhovoru zeptal, 
jestli existuje něco pozitivního, co jsme jako křesťanské společenství prožili během posledních 
dvou let. Složitá otázka – co byste odpověděli vy? Naučili jsme se něco? Získali jsme něco 
pozitivního? Dozvěděli jsme se něco, co jsme nevěděli nebo pozapomněli?

Ta otázka mi zněla v hlavě ještě nějakou dobu, a napadla mě jedna věc, kterou bych na ní 
odpověděl. A  tou je, že pokud jsme si mysleli, že naše křesťanství spočívá v  tom, že máme 
vést slušný život a v sobotu chodit do kostela, tak to v této době dávno neplatí a nestačí. Ve 
skutečnosti to možná nestačilo nikdy. Nejen pandemie, ale taky dění na Ukrajině, kterým 
žijeme v  posledních dnech, nám prostě ukazuje, jak některé stereotypy spojené  s  vírou už 
nestačí. Nestačí chodit do kostela, navíc to nějakou dobu ani nebylo možné, a  vést slušný 
a spořádaný život nenaplňuje potřeby lidí kolem nás, kteří se ocitají v nouzi. Náš běžný život 
i naše víra čelí novým výzvám, její důležitost se ukazuje v nových souvislostech, její naplnění 
souvisí  s novými apely. A tak každý pomáhá, jak může. Každý z nás volí jinou míru, formu 
i načasování pomoci a je to dobře, protože naše pomoc bude potřeba dlouhodobě. A každý 
z  nás má taky jinou míru psychické odolnosti a  s  událostmi se vyrovnává svým vlastním 
tempem a způsobem, který musíme respektovat.

Učíme se pomáhat, učíme se limitovat čas, kdy přijímáme negativní zprávy, učíme se 
nemít výčitky, když se dál také věnujeme oblíbeným činnostem, u  kterých je nám dobře. 
Učíme se pomáhat, nechceme být lhostejní, a tak si klademe otázku, co dělat. A v dnešním 
kázání bych vám chtěl ukázat a nabídnout ještě něco, co z mého pohledu můžeme dělat právě 
jako lidé víry – kromě modliteb, kromě sbírek, kromě nejrůznější materiální pomoci, do které 
jsme zapojení.

Jde o  něco, co možná přehlížíme, protože máme dojem, že ve srovnání  s  ostatními 
formami pomoci je to málo, nebo méněcenné, nebo to není tolik vidět. Přesto jde o něco, co 
je ve skutečnosti jedním z  nejdůležitějších ideálů Starého a  Nového zákona a  také pozdější 
židovské i křesťanské tradice. A představuje jednu z nejsilnějších sil spojených s vírou.

Ježíš tento pojem vložil do svého sedmého blahoslavenství, když řekl: „Blaze těm, kdo 
působí pokoj, neboť oni budou nazváni syny božími.“ Klíčový pojem tohoto blahoslavenství – 
pokoj, šalom, řecky eirene, je jednou z nejsilnějších myšlenek celé Bible a jednou z ústředních 
hodnot židovské a křesťanské tradice.
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Celý ten text z Bible, který jsme četli před kázáním, zahajuje jedno z nejslavnějších míst 
Nového zákona – když se k Ježíšovi sbíhalo příliš mnoho lidí, vystoupil na horu a mluvil ke 
svým učedníkům. Ta takzvaná „blahoslavenství“ se v  jiné podobě vyskytují také v  evangeliu 
podle Lukáše, kde jsou trochu stručnější a  před nějakou dobou jsem je gospelákům četl na 
zkoušce také v parafrázi Parabible, kde celý text začíná slovy: „Ať žijí duchovní amatéři.“

Co je to vlastně blahoslavenství? Možná svého druhu gratulace. Ježíš v nich oceňuje lidi, 
kteří se zdají neúspěšní, ale v jeho očích jsou výjimeční a mají hodnotu. Právě o povzbuzení je 
každé z  blahoslavenství, tedy všechny ty úvodní verše, které začínají slovem „blahoslavení“. 
Zatímco se první čtyři blahoslavenství týkají našeho vztahu  s  Bohem, druhá čtveřice se 
soustřeďuje na vztah k druhým lidem.

Možná není náhoda, že právě do sedmého z nich Ježíš vložil právě téma pokoje: „Blaze 
těm, kdo působí pokoj, neboť oni budou nazváni božími dětmi.“ Na první pohled se může 
zdát se, že pokoj je kladná, neproblematická a  žádoucí hodnota, kýžený ideál, nebo Boží 
zaslíbení a odměna. Ale není pokoj jako pokoj. Pokoj za každou cenu někdy znamená zradu, 
mírumilovnost je někdy maskou pro zbabělost nebo vypočítavost, a  cesta míru může být 
v  některých případech způsobem, jak se obrátit zády k  pravdě. Cítíme, že pokoj je sice 
nesmírná hodnota, ale nikoli hodnota absolutní nebo nejvyšší. Jak ji tedy rozumět? O jakém 
pokoji mluví Ježíš v našem dnešním textu?

Ježíš určitě neříká, že blahoslavení, tedy ti správní a  perspektivní, jsou lidé povahově 
pokojní – tedy ti, kdo se sami chovají pokojně a  nevyvolávají žádný rozruch ani nepokoj. 
Nejsou to lidé, kteří nechávají všechno „na pokoji“; nic a nikoho neznepokojovat, nechávat 
všechno tak, jak to je a  smiřovat se  s  tím. To by byla spíš netečnost. Před tímto falešným 
pokojem se máme mít na pozoru, bývá totiž často pokusem zamaskovat. Falešný pokoj, 
ideologický nebo politický mír jen na oko – to je velké negativní téma celé Bible. Vzpomeňte 
na hřímání izraelských proroků proti špatnému pokoji, který ve skutečnosti sledoval jen vlastní 
prospěch. Například slavná Jeremjášova slova: „Těžkou ránu mého lidu léčíte lehkovážnými 
slovy Pokoj, pokoj. Ale žádný pokoj to není.“ Nebo prorok Ezechiel, když říká: „Znovu 
a  znovu svádíte můj lid slovy Pokoj, pokoj. Ale žádný pokoj to není.“ A  nakonec, 
mírumilovný a  laskavý Ježíš uměl taky občas vypráskat penězoměnce z  Chrámu a  vyvést 
posluchače z omylu, že je za každých okolností kliďas a strůjcem pokoje.

Ne, o pokoj jako o povahový rys určitě nejde. Stejně ani o pokoj jako netečný postoj ve 
smyslu „od toho chci mít pokoj“. Pokoj, o  kterém Ježíš mluví, nemá nic 
společného s představou klidu a pohody, života bez jakýchkoli nesnází a bojů. Klíčové v této 
Ježíšově výzvě je něco jiného. Blaze těm, kdo působí pokoj. Mír a  pokoj nepřichází sám 
a samovolně, Ježíš mluví o jeho působení, dělání. Blahoslavení, tedy ocenění jsou ti, kdo pokoj 
vytvářejí – tvůrcové pokoje. V  řeckém originálu to je eirénopoioi: eiréne je mír, poiein 
znamená dělat, tvořit – tedy mírotvůrci. A  tak o  pokoji zjišťujeme něco velmi důležitého. 
Není to nic pasivního, vytvářet mír či pokoj přeci neznamená nechávat všechno na pokoji, ale 
přesně naopak. Jde o  lidi, kteří nejen udržují, ale především šíří a  aktivně vytvářejí pokoj. 
Tvoří ho, zasazují se o něj, v některých případech o něj i zápasí, jakkoli paradoxně to vlastně 
zní. O těchto lidech zde Ježíš mluví.

V  biblickém pojetí nejde přehlédnout, že dárcem pokoje je vždy sám Bůh. Ve Starém 
zákoně můžeme opakovaně zahlédnout, že ten, kdo působí pokoj, je především Bůh. Proto je 
pokoj někdy přímo synonymem pro Boží vládu. Hospodin je tím, kdo svojí vládou pokoj 
působí a také je pro svůj lid jeho výsostným dárcem, jak to známe například ze slov áronského 
požehnání – vzpomínáte? „Hospodin obrátí k tobě svou tvář a obdaří tě pokojem.“
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Tady slyšíme další důležitou věc. Pokoj je tedy na jedné straně darem Hospodina a  jeho 
požehnání, ale zároveň leží na bedrech každého zbožného člověka jako trvalý úkol. Má totiž 
rozhodující roli pro existenci světa. Je to trvalý úkol a výzva pro každého člověka, aby nebyl 
jen udržovatelem a  příjemcem pokoje jako Božího daru, ale také jeho aktivním tvůrcem 
především v oblasti mezilidských vztahů. Pokoj můžeme začít tvořit například v malém, klidně 
v tom našem nejužším světě, ve kterém většina z nás žije: doma v rodině, v práci, v komunitě 
i v kostele. Jsou to tvůrci pokoje, ne lhostejní anebo flegmatičtí lidé.

Tvůrci pokoje mohou být ti, kteří se staví mezi dvě znesvářené strany a snaží se dosáhnout 
jejich smíření. Tvořit pokoj někdy znamená najít odvahu postavit se mezi dvě znepřátelené 
strany a schytat to od obou. Vyžaduje to obrovské úsilí a často bez zaručeného výsledku. I za 
cenu toho, že vaši roli nikdo nedocení. Lidé, kteří takto jednají, budou totiž podle Ježíše 
nazváni „syny Božími“, božími dětmi. Jde tedy o  vysoké hodnocení. Jejich Otec dal 
v působení pokoje nejvyšší možný příklad – uzavřel s lidmi drahocenný mír, i když ho to stálo 
smrt svého Syna. Jak říká apoštol Pavel: „Skrze něho a v něm bylo smířeno všechno, co je, jak 
na zemi, tak v nebesích, protože smíření přinesla jeho oběť na kříži“. Ježíš ví, o čem mluví, 
a jaká je cena smíření, míru a pokoje.

Pokoj Boží je také darem vzkříšeného Pána. Poprvé předal tento pokoj učedníkům právě 
v  situaci velkého stresu – ukrývali se ze strachu před Židy, kteří je mohli poslat i  na smrt. 
Ukázal se uprostřed nich a  řekl jim hned dvakrát za sebou: „Pokoj vám.“ Vnější situace se 
nezměnila, ale zaplavila je radost z  jeho přítomnosti. Kristův pokoj lze tedy zakoušet 
i  uprostřed těžkostí. Jak kdysi řekl profesor Balabán, pokoj je ovzduší odjinud – tuto 
atmosféru smíme dýchat a máme ji šířit. Pokoj je úsilí o nápravu věcí, častokrát náročné, ale 
nesmírně hodnotné.

Přeji si, abychom dnes zaslechli Kristovo povzbuzení a výzvu k přinášení pokoje všude tam, 
kde schází a zvlášť v době, která je tak chudá na pokoj. Právě tato činnost může přinést světu, 
tomu malému i velkému, mnohem víc, než si myslíme.

Amen
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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. 

Tato sbírka v těchto dnech dosahuje k 60 mil. Kč!
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Milé sestry, milí bratři.

obracím se na Vás s aktuální příležitostí a zároveň prosbou, jak můžete pomoci – v tomto 
týdnu jsme byli Městskou částí Praha 5 požádáni o podporu rodinám, které byly ubytovány v 
budově Městského úřadu Praha 5.

Jedná se o 50 lidí (maminky s dětmi), kterým bychom společně s městským úřadem rádi 
poskytli v následujícím měsíci (cca do 15.4.)  „lidskou podporu“ – naším úkolem je zajistit 
půldenní „služby“ v časech 10-12h dopoledne a 16 – 18h odpoledne, kdy jim vždy jeden 
dobrovolník bude k dispozici ať už s poskytnutím praktických informací (co kde vyřídit, na 
koho se obrátit atd.), ale i s lidskou přítomností (vyslechnout, uklidnit, ubezpečit), možná se 
bude chvíli věnovat dětem, se kterými jsou jinak stále ve společných omezených ubytovacích 
prostorech.

Co se týče jazykových požadavků, znalost ruštiny či ukrajinštiny je velkou výhodou, je 
velmi vidět, jak při kontaktu s „rodném jazyce“ maminky i děti pookřejí a překladatel/ka je k 
dispozici jen příležitostně.

Moc děkujeme za Vaši podporu a modlitby!

Za ADRA

Bára Bezděkovská

barbora.bezdekovska@adra.cz

PROSBA
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KONKRÉTNÍ POMOC ADRY

Finanční pomoc na místě – díky mnoha darům a  fundraiserským počinům jsme byli 
schopni opakovaně poslat k  rukám partnerské kanceláře ADRA Ukrajina finanční dary – 
posloužily na nákup potravin, drogerie, léků a dalších nezbytných věcí ve vnitrozemí a také na 
evakuaci lidí na bezpečnější místa v  rámci země. Budeme v  tom pokračovat, dokud převod, 
výběr peněz a nákup zboží bude na místě možný.

Pomoc na Zakarpatí – v Mukačevu se nám podařilo otevřít sklad, do kterého postupně 
dorazilo několik kamionů  s  firemními materiálními dary a  dalšími aktuálně poptávanými 
potřebami. Tato pomoc slouží především lidem, kteří po mnoha tisících přicházejí na hranice 
do oblasti Mukačeva. Ne všichni lidé chtějí ale odejít za hranice a zůstávají v této bezpečnější 
oblasti. Jejich životní potřeby však nejsou schopni hradit místní obyvatelé ani samospráva, ti 
jim  s obtížemi zajišťují ubytování, přístup k vodě a  hygieně. Případné zavážení pomoci do 
vzdálenějších oblastí směrem na východ se bude odvíjet dle bezpečnostní situace. V tuto chvíli 
řešíme zajištění a přepravu žádaného zdravotního materiálu, léků a lékařského vybavení. 
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Pomoc v České republice – díky síti našich 15  dobrovolnických center jsme součástí 
dobrovolnické pomoci v  regionálních Krajských asistenčních centrech na pomoc Ukrajině 
(KACPU), která pomáhají příchozím lidem z  Ukrajiny  s  registrací, ubytováním a  dalšími 
životními potřebami. 
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20.3. Dvořák Jaroslav
22.3. Vlachová Vlasta
23.3. Pavlík Martin

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 – NUMERI 6,24-26

Hospodin tě požehná a ochrání tě,
Hospodin rozjasní nad tebou svou tvář a bude ti milostiv,
Hospodin obrátí k tobě svou tvář a obdaří tě pokojem.

Český ekumenický překlad

The LORD bless thee, and keep thee:
The LORD make his face shine upon thee, and be gracious unto thee:

The LORD lift up his countenance upon thee, and give thee peace.
King James Verision

mailto:vinohradsky.zpravodaj@email.cz

