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

Společná píseň č. 1 a modlitba

Sobotní škola ve třídách

Sbírka na misijní projekty církve

Společná píseň č. 172 a modlitba

10:30 – 10:45 Přestávka

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

Varhanní preludium: Eva Šubrtová

Společná píseň č.: 279

Sborová oznámení

Příběh pro děti: Silvie Chytrá Dratvová

Introit: Ž 99,1

Společná píseň č.: 260

Přímluvná modlitba: Zbyšek Jonczy

1. čtení z Bible: Jan Bárta – Ř 9,10-13

Společná píseň č.: 30

2. čtení z Bible: Jiří Piškula – Lk 20,37-39

Modlitba ke kázání: Miroslav Špinar

Kázání: Jiří Beneš – „Kdo byl Jákob?“

Společná píseň č.: 39

Modlitba: Jiří Beneš

Sbírka pro potřeby sboru

Poslání: Ef 6,11-17

Společná píseň č.: 280

Varhanní postludium

14:15 Odpol. bohoslužba s kázáním: Jiřina Krejzová

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 Jiří Beneš. 
Odpoledne promluví sestra Jiřina Krejzová.

● Příští sobotu bude kázat bratr Miloslav Žalud.

● Toto pondělí se v Basementu opět uskuteční setkání ke studiu Markova 
evangelia s našimi kazateli a v pátek večer proběhne modlitební chvíle 
klasicky od 20:00.

● Tento týden je poslední možnost přihlásit se na sborový víkend. Neváhejte! 
Přihlášky jsou na traktátu, nebo elektronicky přes naše kazatele.

● 25.6. proběhne v našem sboru rodinná bohoslužba. Přejeme všem dětem 
i rodičům při přípravách Boží požehnání. Více informací o programu 
u Veroniky Bijokové a našich kazatelů.

● Prosme tento týden za nemocné, jak fyzicky tak psychicky. Přimlouvejme 
se za lidi, kteří trpí bolestmi. Kéž jim Hospodin dá odpočinutí a úlevu. 
Prosme za lékaře, sestry, sanitáře a kaplany v nemocnicích. Modleme se 
v duchu Iz 53,4.  

Minulou sobotu byly vybrány tyto dary:

3.875 Kč Sbírka pro misijní účely CASD

12.188 Kč* Sbírka a dary pro potřeby našeho sboru

*tj. 94% týdenní částky potřebné na nejnutnější výdaje provozu sboru

Výsledek sbírky na provoz organizace ADRA: 8.850 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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TŘI ZNAKY ŽIVÉ CÍRKVE

Kázání ze soboty 21.4.2022 – br. Martin Pavlík

Sk 2,37-47

Milé sestry a bratři v Kristu,

předminulou sobotu jsme společně přemýšleli nad tím, co by zbylo z křesťanství, kdyby 
Ježíšův příběh skončil událostmi Velkého pátku. Viděli jsme, že bez probuzení Ježíše k životu 
by křesťanská víra zůstala prázdná, pokud by nějaká vůbec byla. Především by ale nevznikla 
církev. A při pohledu do Bible a trochu také do církevních dějin jsme postřehli, že církev má a 
měla mnoho obrazů, ale existují tři, které charakterizují naši církevní identitu asi nejlépe. 
Prvním obrazem byl obraz církve jako armády, druhým obraz církve jako firmy, a nakonec 
obraz církve jako rodiny, se kterým se ztotožnila většina nás.

Říkali jsme, že každý z těchto obrazů se nějakým způsobem nachází v Bibli. Každý z těchto 
obrazů zdůrazňuje jiný důležitý aspekt našeho chápání církve. A je důležité o tom přemýšlet, 
protože každý z těchto obrazů definuje klíčové otázky. Máme za Boha bojovat? Pracovat pro 
něj? Nebo být rodinou?

Dnes chci v našem přemýšlení o církvi pokračovat a pokusit se spolu s vámi zaměřit na 
otázku, co z církve dělá živé společenství víry? Jaké jsou znaky či rysy živé církve? Co dělá z 
církve nejen organizaci, ale organismus? Co dělá z církve živé společenství víry?

Jednodušší by možná bylo definovat opak. Před časem jsem si to uvědomil, když jsem 
narazil na jeden (napůl vtipný a napůl vážný) výrok, který zněl: Víte, jak zní poslední věta 
umírající církve? „Takhle jsme to dělali vždycky.“ Anebo bychom se mohli inspirovat 
přednáškou profesora církevních dějin George Knighta, který už před 20 lety nadepsal své 
úvahy na toto téma názvem „Kdybych byl ďábel“. Při pohledu na tehdy 11 milionovou 
církev (dnes už je to téměř 25 000 000), která stála na začátku tisíciletí a rostla po celém 
světě, postavil jednu svou přednášku George Knight na tom, že se vžil do rolen ďábla a hledal 
recept na to, jak tento růst církve zastavit, a jak (v tomto případě konkrétně) církvi adventistů 
co nejvíce uškodit a zastavit její celosvětový vliv.

Podle jeho slov by na ďáblově místě veškerou svou energii vložil nejprve do boje proti 
lidskému prvku v Božím plánu, kterým jsou lidé v církvi. Vytvořil 14 bodovou strategii, 
kterou lze církev zničit, resp. zastavit její růst a znemožnit misii. A jako první bod ve své 14 
bodové strategii uvedl – FRUSTRATE THE YOUNG OF THE CHURCH. Znechutit, frustrovat 
mladé lidi v církvi. Jednoduše znemožnit nastupující generaci v církvi uskutečnit jejich 
myšlenky a plány. Odmítnout všechno nové, s čím přicházejí. Nesmějí se v ničem odlišovat od 
toho, jak jsme se oblékali, zpívali a přemýšleli my, když jsme byli v jejich věku. A vždy se 
najde někdo, kdo se touto radou řídí stoprocentně.

I přesto, že jsme před chvílí řekli, že církev je pro víru velmi důležitá, od řady lidí jste už 
určitě zaslechli názor – Bůh ano, církev ne. Být sekularizovanou zemí neznamená vysoký podíl 
ateismu. Je zajímavé, že podíl ateistů, to znamená lidí, kteří jsou přesvědčení, že bůh je 
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nesmysl a existuje jen to, na co si můžeme sáhnout a co si můžeme ověřit prostředky 
exaktních věd, je v Čechách relativně nízký a rozhodně není větší než v žádné jiné zemi severní 
polokoule. Nejrozšířenější mezi naším obyvatelstvem je jakási „šedá zóna“ lidí, kteří se 
neprohlašují za ateisty, nebo by toto označení odmítli, a zároveň se nechtějí identifikovat s 
žádnou institucí, která je s křesťanstvím nebo náboženstvím vůbec spojena. A to je skutečnost, 
kterou se pokouší popsat termín „Bůh ano, církev ne“. Tenhle postoj z tradičního pohledu 
téměř vypadá jako protimluv. Tradičně se mělo za to, že na obě otázky je potřeba odpovědět 
stejně – buď bůh ne a to znamená i církev ne, nebo bůh ano a tedy i církev ano. Kritika církve 
není žádná novinka a určitě jste se s ní už všichni potkali. Církvi se vyčítá a dá vyčíst mnoho 
věcí. Co se jí vytýká nejčastěji? Vybral jsem tři oblasti, které jsem zaznamenal osobně 
nejčastěji, a právě na základě těchto výtek budeme za chvíli hledat možné odpovědi. Protože 
za každou kritikou je skrytá výzva, které je dobré se jednou za čas vystavit.

1) vůči kultuře okolního světa je opožděná

2) mluví a prezentuje se nesrozumitelným jazykem

3) žije sama sebou a svými problémy

Na jedné straně církev bývá v dobrém slova smyslu konzervativní. To znamená, že se 
vědomě nechce příliš zbrkle přizpůsobovat nejnovějším módním trendům. Snaží se udržovat 
hodnoty, o kterých je přesvědčená, že jsou nadčasové a v přijímání nových výzev a měnících 
se podmínek je proto o něco opatrnější a pomalejší než ostatní části společnosti. A to je v 
pořádku a nedá se tomu skoro nic vytknout. Je dobře, že církev není nádraží, ale přístav. 
Problém nastává tehdy, když pro lidi kolem nás my křesťané připravujeme zajímavé programy, 
ale tyto zajímavé programy odpovídají na otázky, které nikdo neklade. My to myslíme dobře, 
akorát někdy poskytujeme vynikající odpovědi na otázky, které si lidé kladli před 50 lety. 
Prvním znakem živé církve je ochota učit se číst znamení doby (Mt 16,2-3). To znamená 
orientovat se v současné kultuře, v jejích otázkách, a hledat možnosti, jak navázat smysluplný 
rozhovor.

Když pozorně čteme evangelia, vidíme Ježíše jako galilejského rolníka – když mluvil s lidmi 
kolem sebe, vyvolával dojem, že ze všeho na světě nejvíc ho zajímá zemědělství – způsoby setí 
pšenice, způsoby vytrhávání koukolu, rybolov, oblíbené Ježíšovo hobby, zdá se, že to byl 
farmář, který nejradši mluvil o přírodě a o zemědělských technologiích… Proč? Na Ježíšovi 
vidíme velmi dobře, že mluví jazykem lidí, ke kterým je poslán, a proto mluví o zemědělství. 
Je poslán mezi zemědělce, mezi rolníky, mezi dělníky, kteří mají svůj vnitřní obzor vyplněný 
způsobem myšlení, který byl typický pro zemědělce. Ježíš nemluvil jazykem andělů a 
nebeských bytostí. To znamená, že když máme mluvit k Čechům a Moravanům dneska, tak na 
prvním místě nemáme mluvit o zrnu pšeničném či hořčičném, protože většina Čechů zrno 
pšeničné nikdy neviděla. Církev mluví jiným jazykem, protože mluví o věcech, které nejsou z 
tohoto světa, tak jako Ježíš… Ale problém nastává tehdy, když zapomeneme na to, jak to 
dělal Ježíš, nebo Pavel – ne jiné naučit svoji řeč, ale naučit se jejich řeč. A my se možná 
potřebujeme naučit česky. Umíme křesťansky, umíme církevně, umíme adventisticky, ale 
neumíme česky. Druhým znakem živé církve je proto ochota učit se česky.

To třetí, co z mého pohledu dělá církev živou, jsou vztahy. A zaznělo to v našem hlavním 
textu ke kázání. Když se podíváme na to, co Lukáš ve Skutcích vyjmenovává v souvislosti s 
ranou církví, jasně vidíme, že se vše týká vztahů raných křesťanů. Věřící měli vztah s apoštoly 
– zůstávali v jejich učení, sedávali jim u nohou a podřizovali se jejich autoritě. Dále měli vztah 
jeden s druhým – zůstávali ve společenství, navzájem se milovali a pečovali o sebe. Dále měli 
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vztah s Bohem – uctívali ho při lámání chleba a na modlitbách, formálně i neformálně, s 
radostí i s úctou. A nakonec měli vztah ke světu – svědčili druhým lidem a věnovali se misii.

Mám za to, že právě tyto texty mluví i do našeho tématu a ukazují velmi podstatně, kdo 
jsme my jako lidé, kteří se hlásí k Ježíšovi. Jaká církev má tedy budoucnost a jaké jsou znaky 
živé církve?

Církev je živá tehdy, když 

1) se učí odpovídat na otázky, které si lidé kolem nás skutečně kladou; církev, která čte 
znamení doby

2) se učí česky

3) má vztahy a ukazuje, že nežije sama pro sebe – má vztahy s apoštoly, s druhými, s 
Bohem a ke světu

Amen
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NÁVŠTĚVA NAŠICH NEMOCNÝCH

Milé pozdravy z nedělní návštěvy sestry Holečkové v nemocnici 
v Příbrami!
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SBOROVÝ VÍKEND

Milí vinohradští,

velmi se těšíme na to, že společně prožijeme víkend (10.-12. 6.) na Vysočině ve 
středisku Immanuel, které dobře známe z minulých sborových víkendů. Jsme rádi, že se 
přihlašujete a po dvou odložených ročnících se opět vracíme ke skvělé tradici našeho sboru.

Tématem celého víkendu bude jídlo – jen málo věcí z křesťanské i židovské tradice je totiž 
tak důležitých a zároveň tolik přehlížených, jako téma společného stolování. A o jídle 
samozřejmě nebudeme jen mluvit. Součástí víkendu bude také program pro děti, budeme 
proto rádi, když je vezmete s sebou.

Pokud byste měli jakýkoli dotaz, klidně se nám ozvěte.

Vaši kazatelé 

Michal Balcar

Martin Pavlík
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Program sborového víkendu 2022

Pátek 10.6.

16:00-18:00 příjezd a ubytování

18:00-19:00 večeře

19:00-19:30 společné zahájení soboty pro děti

20:00-21:30 společné zahájení soboty pro dospělé a úvod do tématu víkendu

Sobota 11.6.

7:30-9:00 snídaně

9:30-10:15 Večeře Páně pro děti (kaple)

10:45-11:45 Večeře Páně pro dospělé (kostel)

12:00-13:00 oběd

15:00-16:30 hra pro děti venku/studijní workshop pro dospělé

18:00-19:00 večeře

19:00-19:45 ukončení soboty pro děti

20:00-21:00 společenský večer s degustací a kvízem

Neděle 12.6.

7:30-9:00 snídaně

9:00 výlet do Muzea Nové Generace (Zámek Žďár n./S.)

12:00-13:00 oběd

14:00 odjezd
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ABY NÁM BYLO DOMA DOBŘE… 

Druhý Česko-Slovenský kongres rodin   

 
Víte už, kde letos v létě strávíte rodinnou dovolenou? Jezdili jste 
na kongresy mládeže a stýská se vám po jejich atmosféře? 

Potěšilo by vás, kdybyste se svými dětmi mohli prožít něco podobného? Chcete se po covidové 
odmlce zase někam podívat a v době plné neklidu udělat sobě a svým dětem radost? Pokud 
ano, pak je vám určena tato informace.    

1.–5. července 2022 se ve Vysokých Tatrách v hotelu Sorea Trigan na Štrbském plese 
uskuteční historicky druhý kongres rodin s programem plným poučení, spirituálních prožitků  
i zábavy. Na jeho přípravách se ve spolupráci se zkušenými kazateli, kteří se již léta specializují 
na práci s rodinami, podílejí známí organizátoři aktivit rodinného typu na Slovensku, v Čechách 
i na Moravě a Slezsku.  

Každé ráno se spolu s dětmi budete moci těšit na krátké, ale zajímavé rodinné bohoslužby. 
Odborné přednášky s tématikou „Labyrint vztahů a cesta ven“ pro vás už dnes připravuje 
populární český psychiatr, spisovatel a teolog Max Kašparů a v rámci workshopů si o 
zajímavých rodinných tématech budete moci povídat s řadou dalších odborníků. Kvalitní 
program pro děti ve věku do 12 let připravují zkušení vedoucí Klubu Pathfinder. O zábavu se 
postarají také klauni, herci a hudebníci, kteří vás a vaše děti určitě zaujmou. 

Svolejte rodinnou radu a prohlédněte si stránky hotelu Trigan na Štrbském 
plese (https://www.sorea.sk/vysoke-tatry/hotel-sorea-trigan/). Najdete 
zde fotogalerii a informace o ubytování a stravování.  

Ve svých diářích si pak zarezervujte termín kongresu 1.–5. 7. a přihlaste 
se na: https://www.domadobre.eu/udalosti/kongres-rodin-2022/ nebo 
přes QR kód:   

Moc se na vás těšíme.  

 

Realizační tým kongresu  

Radek Jonczy, Ľudo a Adrika Činčalovi, Martin Žůrek, Jakub Chládek, Daniel Marföldi, Petr 
Adame, Gretka a Dušan Bielikovi…   

PS. V příloze posíláme plakát k plánované akci a prosíme vás o spolupráci při propagaci.   
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KŘTY NA LONDÝNSKÉ

Minulou sobotu proběhl v našem sboru křest 14 nových bratří a sester z Ukrajiny. 
Radujeme se spolu z jejich rozhodnutí odevzdat svůj život našemu Bohu.
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STÁLE AKTUÁLNÍ SBÍRKA PRO UKRAJINU

Milí bratři a sestry, 

jsme v  pravidelném propojení  s  pobočkou ADRA Ukrajina a  díky tomu lépe 
monitorujeme potřeby místních obyvatel. Postupně uveřejňujeme 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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29.5. Krištofíková Katarína
4.6. Haluška Lubomír

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. Pro jednoduchost stačí použít tento QR kód 

Bl h
!

DNEŠNÍ POSLÁNÍ – EFEZSKÝM 6,11-17 
Oblečte plnou Boží zbroj, abyste mohli odolat ďáblovým svodům.

Nevedeme svůj boj proti lidským nepřátelům, ale proti mocnostem, silám a všemu, co 
ovládá tento věk tmy, proti nadzemským duchům zla.

Proto vezměte na sebe plnou Boží zbroj, abyste se mohli v den zlý postavit na odpor, 
všechno překonat a obstát.

Stůjte tedy ‚opásáni kolem beder pravdou, obrněni pancířem spravedlnosti,
obuti k pohotové službě evangeliu pokoje‘

a vždycky se štítem víry, jímž byste uhasili všechny ohnivé střely toho Zlého.
Přijměte také ‚přilbu spasení‘ a ‚meč Ducha, jímž je slovo Boží‘.

Český ekumenický překlad

Put on the whole armour of God, that ye may be able to stand against the wiles of the 
devil. For we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against 

powers, against the rulers of the darkness of this world, against spiritual wickedness in 
high places. Wherefore take unto you the whole armour of God, that ye may be able 

to withstand in the evil day, and having done all, to stand.
Stand therefore, having your loins girt about with truth, and having on the breastplate 

of righteousness; And your feet shod with the preparation of the gospel of peace;
Above all, taking the shield of faith, wherewith ye shall be able to quench all the fiery 

darts of the wicked. And take the helmet of salvation, and the sword of the Spirit, 
which is the word of God:

King James Verision
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