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

Společná píseň č. 5 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 Silvie Chytrá Dratvová

Varhanní preludium: Lucie Pavlíková

Společná píseň č.: 279

Sborová oznámení

Příběh pro děti: Kamil Staněk

Introit: Ž 31,6

Společná píseň č.: 8

Přímluvná modlitba: Josef Horník

1. čtení z Bible: Kristýna Staňková – J 14,23-24.26

Společná píseň č.: 5

2. čtení z Bible: Lucie Pavlíková – J 16,13-14

Modlitba ke kázání: Jana Vozanková

Kázání: Miloslav Žalud – „Vedení Duchem svatým po 
Letnicích“

Společná píseň č.: 272

Modlitba: Miloslav Žalud

Sbírka pro potřeby sboru

Poslání: Ř 8,9

Společná píseň č.: 280

Varhanní postludium

14:15 Odpol. bohoslužba s kázáním: Zdeněk Martásek

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 Miloslav Žalud. 
Odpoledne promluví Zdeněk Martásek.

● Příští sobotu zde na Londýnské nebude bohoslužba, protože jedeme 
na sborový víkend. Ti z vás, kteří nemohou jet, mohou navštívit některý 
z ostatních pražských sborů.

● 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.

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

● Ve středu 8.6. v 18:00 se sejde ke svému plánovanému jednání výbor 
sboru. 

● Prosme tento týden za všechny lidi, kteří jsou na cestě, aby je Hospodin 
dovedl k cíli, ke kterému mají dojít. Modleme se za lidi, kteří ztratili 
domov. Modleme se i za ty, kteří se do něj s obavami vracejí. Prosme 
za nás samotné, abychom měli zrak upřený na nebeský domov, do kterého 
putujeme. Prosme v duchu Mk 8,2-3.  

Minulou sobotu byly vybrány tyto dary:

1.265 Kč Sbírka pro misijní účely CASD

10.468 Kč* Sbírka a dary pro potřeby našeho sboru

*tj. 81% 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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KDO BYL JÁKOB?
Kázání ze soboty 28.4.2022 – br. Jiří Beneš

Kdo byl praotec Jákob? Určitě ne uchvatitel, ale pokusíme se uvědomit si to z textu, který 
je základem našeho kázání: 1. Moj 25,21-34. 

Jákob se narodil jako druhý z dvojčat. Dostal jméno podle toho, že při porodu držel svého 
bratra bratra za patu: „on sevřel“, „ten, který svírá“ (Nový biblický slovník). Kdo Jákoba 
pojmenoval, nevíme, ale víme, že tato událost byla zřejmě vnímána jako věštba, když se to 
promítlo do jeho jména (1. Moj 25,26). Později se setkáváme s dezinterpretací Jákobova 
jména, tedy s falešnou etymologií, kterou ve snaze bratra očernit pronáší Ezau (1. Moj 
27,36). Ale tento význam Jákobovo jméno nemá – je to jen Ezauova nadávka. 

Na začátku Jákobova příběhu máme oba bratry charakterizovány pomocí tehdy běžné 
typologie postav, abychom věděli, co si o postavách máme myslet. Ezau je lovec, Jákob 
pastýř. To není jen výpověď o jejich pracovním zařazení. To je charakteristika jejich životního 
postoje: Pastýř se stará o živé tvory, lovec živé tvory pronásleduje, ohrožuje a zabíjí. Pastýř 
pečuje, lovec likviduje. Pastýř žije pro živé tvory, lovec žije na úkor živých tvorů. Lovec je 
predátor a parazit. Už na tom si lze položit otázku: to má být po otci dalším patriarchou 
rodiny prvorozený lovec a nikoli pastýř?

V příběhu je však ještě jedna charakteristika: „Ezau je muž pole“, kdežto „Jákob je muž 
dokonalý, obývající stany“ (1. Moj 25,27). To je velmi důležité a nelze to přehlédnout. Co 
znamená „muž pole“? To není výpověď o tom, že by „pole“ obdělával. Vždyť je to lovec a 
Izákova rodina nejsou zemědělci, ale kočovníci, nomádi. Text nám říká, že na „poli“ doslova 
zakoušel „lov“ (ČEP: „mužem znalým lovu“). „Pole“ je prostředí, ve kterém se Ezau pohyboval 
jako „lovec“, nikoli jako farmář.  V tehdejších náboženských představách hrálo „pole“ 
obrovskou roli v kultech plodnosti (viz Jr 13,27). Na „poli“ se totiž rozhodovalo o 
budoucnosti. Ta byla podmíněna plodností „pole“. A na ovlivňování plodnosti „pole“ se 
soustředily bohoslužebné obřady zemědělců. Dnes o těchto obřadech máme poměrně dobrou 
představu díky archeologickým nálezům klínopisných tabulek, kde je mytologie spojená s 
„polem“ dobře popsána. V představách lidí se „pole“ hemžilo různými duchy a démony, mezi 
nimiž se Ezau pohyboval a svým zjevem se od nich ani moc nelišil. Tato zpráva o Ezauovi nám 
tedy tuto postavu charakterizuje jako negativní. A kratičká noticka v 1. Moj 26,34-35 to 
potvrzuje. V rodině, kde se dbá na to, aby si syn nevzal za ženu někoho, kdo patří k 
původním obyvatelům (viz hledání ženy pro Izáka v 1 Moj 24), se Ezau na nic neohlíží. Stejně 
jako Šalomoun. Nerespektuje pravidla: dělá si, co chce a vůbec jej nezajímá, že tím svým 
nejbližším ztrpčuje život.

Zato charakteristika Jákoba je pozoruhodná: „Jákob je muž dokonalý, obývající stany“ (1. 
Moj 25,27). Výraz „dokonalý“ neznamená bezchybný, ale zralý, dokončený ve svém vnitřním 
vývoji, člověk vnitřně konsolidovaný, odpovědný za svoje rozhodnutí, spolehlivý a 
důvěryhodný. Je to označení pro ty nejkvalitnější a nejhodnotnější lidi. Jákob je tedy zcela 
mimořádnou postavou již od svého mládí podobně, jako např. Jób, který je označen stejným 
termínem.

Rodiče nejsou ve vztahu ke svým synům jednotni. Nezachází s nimi rovnocenně: otec 
protěžuje Ezaua, matka zase miluje Jákoba (1. Moj 25,28). A není sama – stejně jako matka 
miluje Jákoba i Hospodin. A Ezaua nenávidí (Mal 1,2-3). Nadto sám sebe nazývá Bohem 
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Jákobovým a Ježíš k tomu dodává, že Jákob je živý, vzkříšený z mrtvých: Mt 8,11; 22,31-
32. Bůh tak potvrzuje postoj matky a mimořádnou kvalitu Jákoba. Slyšíme to i z Ozeášova 
proroctví, kde je doslova uvedeno: „v lůně patu bratra svého, v síle své zápasí jako kníže s 
Bohem“. ČSP: „V lůně matky držel svého bratra za patu, v mužné síle zápasil s Bohem. Zápasil s 
andělem a přemohl ho“ (Oz 12,4-5). Jákob je pozitivní postava. 

Oba bratry charakterizuje také událost spojená s „prvorozenstvím“ (1. Moj 25,29-34). 
V této epizodě si Ezau loví a Jákob mu slouží. Ezau má přezdívku Edóm (červený), protože 
chce jíst něco červeného (nemluví ovšem o krvi). Jakob chce s bratrem uzavřít ohledně 
„prvorozenství“ obchod. Pro Jákoba totiž představuje „prvorozenství“ hodnotu tak velikou, že 
se rozhodne obstarat si jí jediným legálním způsobem, který je k dispozici a to je koupí. Dnes 
to není možné, ale tehdejší zvykové právo, které platilo v celé oblasti a my je známe zase z 
onoho nálezu klínopisných tabulek v Mari a Eble, to připouštělo. Jákob tedy jednal v rámci 
tehdejšího právního systému. Nebyl to žádný podvod. A Ezau s tím souhlasil. Prohlásí: „k 
čemu je mi prvnorozenství?“ (ČSP). On k „prvorozenství“, na rozdíl od Jákoba, nemá žádný 
vztah. Pro něj to nemá hodnotu. A takový člověk proto „prvorozenství“ není hoden. Obchod 
byl ujednán, Ezau souhlasil, potvrdil to přísahou a dokonce ona čočka sloužila jako doklad 
toho, že obchod proběhnul řádně. A nesmíme přeslechnout, že v textu je výslovně uvedeno: 
„Tak Ezau pohrdl prvorozenstvím“ Není tam uvedeno: tak Jákob Ezaua doběhl a okradl. Jakob 
Ezauovi nic nesebral a Ezau později novou skutečnost akceptuje (1. Moj 33,3-4). 

Dění kolem „prvorozenství“ pokračuje druhým kolem. Otec chce staršímu (1. Moj 27,1) 
synu dát požehnání, které náleží prvorozenému. Nevíme, proč zavolal právě Ezaua, který už 
prvorozeným není. To jako otec přece musel vědět. Ale závažnější je, proč se Ezau neozval a 
neřekl: na to už nemám právo. Prodal jsem to a požehnání by měl dostat můj bratr. Ezau se 
neozval a tím svého otce podvedl. Podle zvykového práva ovšem nemůže otec dát požehnání 
pro prvorozeného tomu, kdo jím není. Komplikovanou situaci zachrání matka, která ví, jak to 
je a jak to má být a řeší to. A je zde Jákob, který ví, jak to Bůh chce. Nevíme, proč do toho 
nevstoupil ani Jákob a neřekl, jak se věci mají. Proč s otcem sehrál hru, jejíž scénář připravila 
matka. Jediným vysvětlením je, že se všichni Ezaua báli. Věděli, že je to rapl, který se nezastaví 
před ničím. Ale dlužno dodat, že slepý Izák není podveden: dobře ví, kdo před ním stojí a 
komu dává požehnání prvorozeného.

Kdo lže? Jákob, když řekne „To mi dopřál Hospodin, tvůj Bůh“ (1. Moj 27,20), nebo 
Ezau, když řekne: „Dvakrát se mnou jednal úskočně. Připravil mě o mé prvorozenství a nyní i o 
požehnání“ (1. Moj 27,36)? Můžeme říci, že Jákob nemá pravdu, když celé dění interpretuje 
jako řízení Hospodinovo? Dal Hospodin někde najevo, že tomu tak nebylo? Naopak. Bůh do 
dění sám vstoupí v Jákobově snu, kde se ani slovem nezmíní o ničem, co my Jákobovi 
připisujeme k tíži. A potvrzuje Jákobova slova: „To mi dopřál Hospodin, tvůj Bůh“ slovy: „budu 
s tebou a nikdy tě neopustím“. A dává Jákobovi zaslíbení. Slibuje mu zemi, potomstvo i 
požehnání. 1. Moj 28,13-15. Na čí straně stojí Bůh? Kdo zde jedná dobře? Jákob, matka i 
otec. Bůh Jákobovi přitakal a vedle otcova požehnání mu i sám později žehná (1. Moj 32,29; 
35,9-10). Ezau nemá pravdu v tom, co v 1. Moj 27,36 o Jákobovi říká. Jákob s ním 
úskočně nejednal a o nic jej nepřipravil. Uzavřeli spolu regulérní smlouvu. Komu ale více věří 
překladatelé: Jákobovi nebo Ezauovi? Samozřejmě Ezauovi, jak vyplývá z toho, že s Ezauovou 
dezinterpretací dále pracují (uvedou ji v 1. Moj 32,29). Nepodílíme se na matení smyslu 
sdělení o Bohu, když dnes bereme Ezauova slova vážně, či když Ezauovu postavu proti 
Jákobovi hájíme?
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Čtyři věci nám při Jákobově příběhu měly dojít: 

(a) máme si uvědomit myšlenkové stereotypy, které jsme připraveni do zblbnutí opakovat 
a rvát se za ně; 

(b) příběh, resp. Ezauova slova o Jákobovi  nás nutí uvědomovat si, jak málo jsme odolní 
vůči dezinterpretacím – vůbec je neumíme rozpoznávat ani dnes, ačkoli jsme věřící lidé, kteří 
se stále modlí. Snadno podléháme tomu, co si myslí většina; 

(c) příběh nás varuje před zaujímáním pozice rozhodčího: nemáme právo žádnou z 
biblických postav soudit, ať se nám její jednání jakkoli nelíbí; 

(d) Bůh v příběhu jedná skrytě a jinak, než bychom očekávali. Ale jsou lidé, kteří jeho 
jednání dobře vnímají. A jejich slovům bychom měli pozorně naslouchat – nikdy je nebrat na 
lehkou váhu a už vůbec je nezpochybňovat. Když tedy Jákob otci řekne: „to mi dopřál 
Hospodin, tvůj Bůh“, mluví pravdu. A pak dění, jakkoli se nám jeví jako podezřelé, je řízeno 
Bohem, jehož úmyslům nerozumíme a jehož záměry nám unikají, protože jsou nedostupné. 
Jákob vůči Božímu řízení událostí v jeho době nebyl natvrdlý. My dneska sice máme odvahu 
Jákobovo jednání hodnotit, ale v míře citlivosti na Boží působení s ním vůbec nemůžeme 
soupeřit. 

Amen
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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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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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Milí přátelé, zveme vás na týden do malebných krkonošských Herlíkovic na 

Manželská setkání 2022. 
 
 
Letní kurs Manželských setkání je programem zaměřeným na harmonické manželství. Jeho 
náplní jsou přednášky s tématikou vzájemných vztahů muže a ženy a následná činnost v 
přátelské atmosféře ve skupinkách. 
 

Kdy: 10.-17. 7. 2022 
Kde: Horský domov Herlíkovice, Strážné 157 

 
Témata, na která se můžete těšit: 
 

•  Priority v manželství 
•  Dávám Ti odpuštění 
•  Komunikace 
•  Naplňování potřeb manželů 
•  Sexualita 
•  a další… 

 
Je možné vzít s sebou i děti, pro které Klub Pathfinder připravil poutavý prázdninový 
program. Setkání je zaměřeno na obnovu a prohloubení vztahů mezi manžely a v 
rodině. Účastnit se mohou i nesezdané páry, které spolu dlouhodobě žijí. Celý týden 
probíhá v přátelském duchu a je otevřený všem věřícím i nevěřícím. Je možno tedy pozvat 
i nevěřící přátele. Kurzů Manželských setkání se v ČR zúčastnilo již přes 7 000 manželských 
párů. Přijeďte i vy na toto prázdninové dobrodružství. 
 
Podrobnosti a přihlášení 
Facebook: Prima vztahy 
Registrace: https://1url.cz/@Manzelska_setkani  
Promo video: https://fb.watch/be3kja06Ei/ 
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4.6. Haluška Lubomír
5.6. Jonczy Radomír
5.6. Sikorová Renata
7.6. Kopecká Elen

7.6. Trejbal Otto
7.6. Nosková Kateřina Isabella
9.6. Kloudová Pavla
10.6. Schmid 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. Pro jednoduchost stačí použít tento QR kód 

Bl h
!

DNEŠNÍ POSLÁNÍ – ŘÍMANŮM 8,9 

Vy však nejste živi ze své síly, ale z moci Ducha, jestliže ve vás Boží Duch přebývá. 
Kdo nemá Ducha Kristova, ten není jeho.

Český ekumenický překlad

But ye are not in the flesh, but in the Spirit, if so be that the Spirit of God dwell in 
you. Now if any man have not the Spirit of Christ, he is none of his.

King James Verision

mailto:vinohradsky.zpravodaj@email.cz

