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

Společná píseň č. 297 a modlitba

Sobotní škola ve třídách

Sbírka na misijní projekty církve

Společná píseň č. 272 a modlitba

10:30 – 10:45 Přestávka

10:45 – 12:00 Bohoslužba s kázáním uvádí Eva Šubrtová

Varhanní preludium: Eva Špinarová

Společná píseň č.: 279

Sborová oznámení

Příběh pro děti: Robert Řehák

Introit: Ž 145,17-18

Společná píseň č.: 196

Přímluvná modlitba: Tomáš Chytrý

1. čtení z Bible: Antonín Šedivý – Iz 26,4-9

Společná píseň č.: 244

2. čtení z Bible: Eva Špinarová – Žd 11,1-3

Modlitba ke kázání: Otakar Jiránek

Kázání: Robert Řehák – Světlo na konci temného tunelu

Společná píseň č.: 237

Modlitba: Robert Řehák

Sbírka pro potřeby sboru

Poslání: Jan 14,1

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 dopoledne poslouží bratr Robert Řehák. 
Odpoledne promluví Michal Balcar.

● Příští sobotu budeme slavit velikonoční Večeři Páně. Bohoslužbu povede 
Michal Balcar a kázáním poslouží naši kazatelé Michal Balcar a Martin 
Pavlík.

● Zveme vás na pondělí 11.4. v 18:00 na workshop, v rámci kterého se 
pokusíme kreativně ztvárnit jeden ze symbolů velikonočního příběhu. 
Společně prozkoumáme přírodní materiály a vytvoříme jarní věnec, který 
bude nejen vizuální, ale také duchovní připomínkou nejvýznamnějšího 
křesťanského svátku. Workshop povede Lucka Pavlíková, odehraje se 
v učebně, a přihlásit se může každý do sobotního večera emailem na 
lucie.jonczy@gmail.com.

● Na Velký pátek, tj. 15.4., vás od 19:00 zveme do Basementu na již 
tradiční Velkopáteční ztišení se čtením pašijového příběhu. 

● Manželé Staňkovi i výbor sboru děkují všem, kdo se zapojili do materiální 
sbírky minulou sobotu.

● Připomínáme, že se každé pondělí setkávají v Basementu studenti ke studiu 
Markova evangelia s našimi kazateli, a každý pátek probíhají společná 
modlitební zahájení soboty. K oběma akcím jste zváni.

● Prosme tento týden za seniory. Přimlouvejme se za ty, kteří přicházejí 
o domov a utíkají před válkou. Modleme se za seniory z našeho sboru. 
Prosme o to, abychom jako společenství dokázali žít ve vzájemné blízkosti 
napříč generacemi. Modleme se v duchu Ž 71,18.   

 
Minulou sobotu byly vybrány tyto dary:

828 Kč Sbírka pro misijní účely CASD

13.500 Kč* Sbírka a dary pro potřeby našeho sboru

*tj. 104% týdenní částky potřebné na nejnutnější výdaje provozu sboru 

Výsledek sbírky na Ukrajinu v rámci benefičního koncertu: 14.452 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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POMAZÁNÍ V BETANII

Kázání ze soboty 2.4.2022 – br. Michal Balcar

„Šest dní před velikonocemi přišel Ježíš do Betanie, kde bydlel Lazar, kterého vzkřísil z mrtvých. 
Připravili mu tam večeři; Marta při ní obsluhovala a  Lazar byl jeden z  těch, kteří byli  s  Ježíšem 
u  stolu. Tu vzala Marie libru drahého oleje z  pravého nardu, pomazala Ježíšovi nohy a  otřela je 
svými vlasy. Dům se naplnil vůní té masti. Jidáš Iškariotský, jeden z  jeho učedníků, který jej měl 
zradit, řekl: „Proč nebyl ten olej prodán za tři sta denárů a peníze dány chudým?“ To řekl ne proto, 
že by mu záleželo na chudých, ale že byl zloděj: měl na starosti pokladnici a bral z toho, co se do ní 
dávalo. Ježíš řekl: „Nech ji, uchovala to ke dni mého pohřbu. Chudé máte vždycky s sebou, ale mne 
nemáte vždycky.“ (Jan 12,1-8)

Příběh o pomazání v Betanii obsahují všechna evangelia. A každá z těchto verzí se od 
ostatních liší. Marek uvádí, že se vše odehrálo v Betanii, ale dům identifikuje jako dům Šimona 
malomocného. Cenu specifikuje na 300 denárů a  Ježíš uvádí, že ho žena (beze jména) 
pomazala k pohřbu. Matouš uvádí pouze, že mast stála “mnoho peněz” a zajímavé, že v jeho 
verzi stížnost pronášejí “učedníci”. Lukáš ženu identifikuje jako “hříšnici” a konflikt se podle 
něj odehrává kvůli něčemu úplně jinému. Farizeus, který Ježíše hostil, si totiž stěžuje, že Ježíš 
nepozná, “co je to za ženu.” Jan jako jediný tvrdí, že vše se odehrálo v domě Lazara a hlavně 
ženu identifikuje jako Marii, Lazarovu a Martinu sestru. V  rozdílech je ovšem vidět několik 
leitmotivů celé události. Hlavně ten, že to byla pro všechny přítomné chvíle nekomfortní, 
nepříjemná. Pro všechny, kromě Ježíše a ženy/Marie.

Mezi Ježíšem a ženou se odehrálo cosi intimního, blízkého, což neznamená nutně, že 
se jednalo o věc sexuální povahy, byť je jasné, že okolí to takto vnímalo (farizeus v Lukášově 
verzi). Tenhle rozměr ovšem sám Ježíš rázně zarazí, když prohlásí, že ho žena pomazala 
k pohřbu. A my bychom do té intimity mezi Ježíšem a Marií asi vstupovat neměli. Zpovzdálí 
jen tušíme, že ten okamžik byl pro Ježíše důležitý.

Pojďme společně přemýšlet o  něčem jiném. Není na té Jidášově námitce něco 
pravdy? Jen pro dokreslení kontextu bych rád dodal, že podle Nového zákona je denár denní 
mzda. 300 denárů je tedy vlastně roční mzda. Zkuste si každý vybavit, kolik ročně vyděláte 
a  představte si, že byste za tyhle peníze koupili mast, kterým někomu (byť vám blízkému) 
pomažete nohy. Představili jste si to? Asi se shodneme na tom, že to je moc, ne? Tahle 
událost se odehrála na začátku pašijového týdne. Ježíšovi zbývá jen týden života. O to víc se 
vkrádá otázka, zda to má smysl. Do rakve se přece dávají “černé papírové boty”, ne? 

Jan, jako jediný z  evangelistů, vypráví svůj příběh tak, že právě po pomazání 
v Betanii nastává Květná neděla, tj. vjezd do Jeruzaléma. Ježíš je Kristus a slovo Kristus řecky 
znamená pomazaný. Z jistého úhlu pohledu tedy právě Marie Ježíše pomazala k jeho hlavnímu 
úkolu. Aby jako král vjel do Jeruzaléma, zemřel a svým zmrtvýchvstáním smrt porazil.

Příběh o Marii/ženě/hříšnici klade každému z nás otázku, zda laskavost není někdy 
zbytečný luxus. A  odpovídá, slovy Ježíše vcelku jednoznačně, že ne. Laskavost není nikdy 
zbytečná, není nikdy zapomenuta - i když někdy máme tenhle pocit. Laskavost přesahuje do 
věčnosti. Skutky zla zmizí a budou zapomenuty. Ale skutky laskavosti budou velebeny až na 
věčnost. Jan říká, že vůně té masti naplnila celý dům. Vůně té laskavosti naplnila celý dům. 
Taková je její síla. Laskavost není nikdy zbytečná. Laskavost je silná. Laskavost voní a naplňuje 
srdce lidí.
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Na obrázku je Marie zpodobněna Janem van Scorelem z roku 1530. Jejím tradičním 
atributem je nádoba s olejem.
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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. 
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AKTUALITY Z ADRY

ADRA poradna: Ubytováváte u sebe nějaké příchozí z   Ukrajiny?

Tito lidé po prvních fázích šoku, ochromení a kladení si otázek „Proč se to vůbec stalo?“, 
mohou přecházet do fáze popření událostí či jejich znovuprožívání (v období 2–8 týdnů) 
a následně procházet posttraumatickou fází (1–3 měsíce).

Nebuďte proto, prosím, překvapeni z různých projevů chování a reakcí dětí i dospělých, 
které vám nemusejí dávat smysl a  neprojevují se jen radostí a  vděčností. Nemějte jim to, 
prosím, za zlé. Potřebují porozumění, tichou, klidnou podporu a  čas na srovnání se  s tímto 
traumatem.

Dobrovolnická centra ADRA: Propojujeme lidi ochotné pomáhat s těmi, kdo 
pomoc potřebují

 

Do pomoci lidem zasaženým konfliktem na Ukrajině se v  regionech významně zapojují 
dobrovolnická centra ADRA. Po celé republice jich působí 15 a  své dlouhodobé aktivity 
realizují v 69 městech a obcích. Nyní se jejich pozornost zaměřuje především na koordinaci 
dobrovolnické a  materiální pomoci ve spolupráci  s  Krajskými asistenčními centry pomoci 
Ukrajině (KACPU).

Úlohou dobrovolnických center ADRA je propojovat lidi ochotné pomáhat  s  těmi, kdo 
pomoc potřebují. Jejich činnost se obvykle zaměřuje na vysílání dobrovolníků a dobrovolnic 
k  osamělým seniorům, dětem v  dětských domovech, k  nemocným lidem či k  osobám se 
zdravotním postižením. „Nyní se logicky zaměřujeme na pomoc lidem prchajícím z Ukrajiny. 
Disponujeme dobrou sítí dobrovolníků, jen v  loňském roce jsme spolupracovali  s  bezmála 
třemi tisíci dobrovolnic a  dobrovolníků,“ přibližuje Petr Adamus, vedoucí dobrovolnictví 
ADRA.

S největším náporem nově příchozích lidí se vyrovnávají dobrovolnická centra ve velkých 
městech a ta, která působí poblíž hranic. Většina z nich spolupracuje s Krajskými asistenčními 
centry pomoci Ukrajině (KACPU) a  s  dalšími neziskovými organizacemi. Pomáhají zajistit 
materiální pomoc, nabírají a  koordinují dobrovolníky a  dobrovolnice, zajišťují překladatele 
a  tlumočníky, pomáhají  s  registracemi na KACPU, poskytují psychosociální pomoc či 
pomáhají se zajištěním ubytování.

„V tuto chvíli je naším hlavním úkolem pomoci s prvním náporem lidí, kteří v naší zemi 
hledají bezpečí a útočiště. Pomoc naše a především pomoc našich dobrovolnic a dobrovolníků 
však bude potřeba dlouhodobě. Nově příchozí lidé budou potřebovat pomoci se zabydlením 
se v  nové zemi, vyřizováním formalit,  s  jazykovou bariérou,  s  hledáním práce, 
děti s doučováním… Kromě těchto spíše praktických věcí bude také velice důležitá psychická 
podpora, tito lidé mají za sebou často děsivou zkušenost, otcové zůstali na místě a  bojují, 
rodiny o nich nemají zprávy… Jsme připraveni být zde pro ně, naslouchat jim a podpořit, jak 
jen to bude v našich silách,“ doplňuje výčet aktivit Petr Adamus.
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Ačkoli v posledních dnech jsou síly dobrovolnických center napřeny především na pomoc 
lidem zasaženým konfliktem na Ukrajině, nezapomínají ani na své dlouhodobé klienty. 
Dobrovolníci a  dobrovolnice ADRA nadále dochází do domovů pro seniory, do jejich 
domácností a zdravotně - sociálních zařízení. „Je to nyní obzvlášť důležité, protože právě pro 
seniory a osamělé lidi může být současná situace velmi stresující. Mnozí z nich sami pamatují 
válku či invazi v roce 1968 a mohou nyní pociťovat strach. Naši dobrovolníci jsou tu pro ně, 
aby jejich obavy vyslechli, podpořili je a uklidnili,“ uzavírá Petr Adamus.

Milé sestry a bratři, 

chtěli bychom Vám všem ze srdce poděkovat za Vaši štědrost, ochotu, rychlost 
a modlitby při sbírce materiálu na ubytování pro uprchlíky z Ukrajiny. Máme velkou radost, 
že jste se nám ozývali v  tak hojném počtu. Jen pro ilustraci – naplněný kufr na fotce byl 
podobně plný během neděle a pondělí ještě nejméně 2 x. Sešlo se mnoho úžasných věcí, které 
skutečně poslouží tam, kde je potřeba – ve středu 6.4. přijela první skupina uprchlíků – 30 
osob, zhruba polovina jsou ženy, zbytek malé děti a dva muži. Většina z nich byla na cestě 
i dva týdny, takže vybavení i hygiena pro ně byla více než vítaná. A pokud by někdo z Vás do 
Roudnice rád zavítal coby dobrovolník pro úvodní orientaci po českých reáliích, na výuku 
češtiny či konverzaci v ruštině či ukrajinštině, neváhejte nás kontaktovat.

Děkujeme, 

Kristýna a Kamil Staňkovi

PODĚKOVÁNÍ ZA VÍKENDOVOU SBÍRKU
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OKRSKOVÁ RODINNÁ BOHOSLUŽBA

Kdy? 9. dubna 2022 od 9:30

Kde? Ve sboru na Smíchově 

Na co se můžete těšit? 

• veselá sobotní školička  s  ptákem Pepem (sestavená z  písní, básní, hudebních 
přednesů či scének dětí pražského okrsku) 

• rodinná bohoslužba (od 11:00 hod) se samostatným kázáním Radomíra Jonczyho 
pro děti i dospělé

• přednáška na téma „Digitální dětství“ (13:00 hod) v podání psychologa Jeronýma 
Klimeše (samostatný program pro děti zajištěn)
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VELIKONOČNÍ KONCERT NA LONDÝNSKÉ
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VELIKONOČNÍ WORKSHOP

Zveme vás na workshop, v rámci kterého se pokusíme prostřednictvím kreativního jazyka 
ztvárnit jeden ze symbolů velikonočního příběhu. Společně prozkoumáme přírodní materiály 
a  vytvoříme jarní věnec, který bude nejen vizuální, ale také duchovní připomínkou 
nejvýznamnějšího křesťanského svátku. 

Workshop povede Lucka Pavlíková a  přihlásit se může každý do sobotního večera SMS 
zprávou na tel. 774 480 746 nebo emailem na lucie.jonczy@gmail.com.   

  

KDY: Pondělí 11. 4. 2022 v 18:00-20:00

KDE: Londýnská 30, učebna sboru
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13.4. Sedláčková Věra
14.4. Dujíčková Hana
14.4. Miškejová Veronika
15.4. Babka 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 – JAN 14,1

Vaše srdce ať se nechvěje úzkostí! Věříte v Boha, věřte i ve mne.
Český ekumenický překlad

Let not your heart be troubled: ye believe in God, believe also in me.
King James Verision

mailto:vinohradsky.zpravodaj@email.cz

