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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: 1. Kor 5,8

Společná píseň č.: 5

Přímluvná modlitba: Eva Gajdůšková

1. čtení z Bible: Sára Šedivá – Ž 127,1-5 (vsedě)

Píseň pěveckého sboru: Bože, jaké ráno

2. čtení z Bible: Eva Moskalová – Zach 4,6-7 (vestoje)

Modlitba před kázáním: Vladimír Kubík

Kázání: Michal Balcar – „Ani mocí ani silou”

Křest manželů Ramosových

Modlitba pokání: Michal Balcar

Umývání nohou

Čtení biblických veršů: Lk 22

Společná píseň č.: 49

Čtení biblických veršů: Lk 23

Hudební přednes: Lukáš Petřvalský

Obřad Večeře Páně

Společná píseň č.: 3

Áronské požehnání

Varhanní postludium

Členské shromáždění

Gratulace manželům Ramosovým

PROSÍME VŠECHNY O VYPNUTÍ MOBILNÍCH TELEFONŮ BĚHEM BOHOSLUŽBY

Program sobotní bohoslužby
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● Dnes budeme slavit Večeři Páně. Bohoslužbu povede Michal Balcar 
a kázáním poslouží náš kazatel Michal Balcar. Odpoledne promluví Jaroslav 
Dvořák.

● Příští sobotu bude kázat v našem sboru bratr Michal Balcar.

● Ihned po skončení bohoslužby dnes proběhne členské shromáždění, jehož 
tématem budou sborové finance. Prosíme členy sboru, aby se zdrželi.

● Připomínáme, že se každý pátek uskutečňují společná modlitební zahájení 
soboty a každé pondělí společné studium Bible. Obě aktivity se budou 
konat pouze do konce června a na prázdniny se přeruší.

● Příští sobotu bude uveřejněn rozpis bohoslužeb na následující čtvrtletí.

● Tento týden se chceme modlit za studenty, kteří dokončují pololetí 
i semestry. Kéž vědí, že mají podporu svých rodin. Kéž se cítí milováni 
a přijímáni bez ohledu na výsledek zkoušek. Prosme za ty z mladé 
generace, kteří bojují z různými problémy, třeba psychického rázu. 
Přimlouvejme se v duchu 1. Tim 4,12.  

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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RADOST Z HOSPODINA

Kázání ze soboty 11.6.2022 – br. Michal Balcar

Před jistou dobou jsem v kázání prohlásil, že jsme jako Londýnská “zpěvavý” sbor. A dnes 
bych si dovolil přidat ještě jednu charakteristiku. Myslím také, že jsme sbor, který rád jí a 
dobře vaří. Musím přiznat, že si vedu malou statistiku sborových agapé a Londýnská v ní jasně 
vede. Nikde není agapé tak skvělé, jako u nás. Nakonec Londýnská 30 je místem, kde vznikla 
slavná báseň Ference Futuristy: „Nálada při loupání buřta”. My jsme sbor, který rád jí, a 
proto já jsem pro něj nejvhodnější kazatel. Alespoň v tomhle ohledu.

Dnešní večeře Páně je radostná. Jsme na sborovém víkendu, venku je krásně, my se 
máme krásně, a proto je na místě se radovat. Text k mému kázání pochází z knihy Nehemjáš.

Nehemjáš, který byl místodržícím, a kněz Ezdráš, znalec Zákona, a levité, kteří 
vysvětlovali lidu Zákon, řekli všemu lidu: „Dnešní den je svatý Hospodinu, vašemu Bohu. 
Netruchlete a neplačte.“ Všechen lid totiž plakal, když slyšel slova Zákona. Dále jim řekl: „Jděte, 
jezte tučná jídla a pijte sladké nápoje a posílejte dárky těm, kdo nemají nic připraveno. Dnešní den 
je zajisté svatý našemu Pánu. Netrapte se! Radost z Hospodina bude vaší záštitou.“ Také levité 
utěšovali všechen lid: „Utište se. Dnešní den je svatý, netrapte se!“ I rozešel se všechen lid, aby jedli 
a pili a posílali dárky; uspořádali velmi radostnou slavnost, protože porozuměli slovům, která jim 
byla zvěstována. (Neh 8,9-12)

Patří radost ze života k víře? Může se adventista radovat z jídla a pití? Víra je 
nakonec vážná věc, protože řeší vážné otázky. Když jsem studoval na Teologickém semináři, 
nastoupil po našem ročníku nový, složený z vážných mladých mužů, kteří se jali instituci 
reformovat. Zjevně se jim zdálo, že se tam bere studium teologie na příliš lehkou váhu. A tak 
jsem jim při jedné ranní bohoslužbě ocitoval právě tento text. Jezte tučná jídla a pijte sladké 
nápoje.

Jezte tučná jídla a pijte sladké nápoje? I mně, a to si nepřipadám jako kdovíjak zdravě 
žijící člověk, to zní trochu divně. Ale jako vše v Bibli, i tento výrok, bychom měli číst optikou 
teologie, nikoli zdravotní reformy. Hebrejská slova zde použitá jsou totiž zajímavá. Tučná jídla 
se objevují v knize Genesis, specificky v požehnání, které udílí Izák Jákobovi (a které 
recipročně odmítne udělit Ezauovi). A ČEP tam překládá “žírnost”. Tučná jídla jsou tedy 
Božím požehnáním, či minimálně jeho součástí. Naopak sladké nápoje jsou téměř hapax 
legomenon a objevují se jedinkrát, a sice v Písni písní, kde milá říká, že patro úst jejího milého 
je přesladké. Jak na to přišla? Jedině polibkem přece. Z výše řečeného vyplývá, že Nehemjáš 
lid nevyzývá jen k žranici a pitce. Chce, aby šli ke zdroji radosti, tedy k Božímu požehnání a k 
lásce.

Jedním z problémů naší doby je, že jídlu a pití nedáváme v životě správné místo. 
Buď jsou příliš důležité (to nejčastěji), a nebo naopak vůbec. Nehemjáš nám k tomu dává 
recept. Skutečným zdrojem radosti z jídla je totiž naslouchání Božímu slovu. To v naší 
perikopě překvapivě nejprve vyvolá v lidu smutek. (Lid totiž plakal, když slyšel slova zákona.) Až 
správným výkladem (levité a znalec zákona Ezdráš vysvětlovali) lid porozuměl a podle toho 
konal. A lid porozuměl tomu, že má uspořádat radostnou slavnost. Co bylo zdrojem té 
radosti? Jídlo a pití? To, že se jim vše dařilo? Nikoli. Jídlo a pití byly pouze projevem té 
radosti a nedařilo se jim vůbec nic. Rekonstrukce Jeruzalému drhla na všech frontách. 
Zdrojem té radosti bylo vědomí, že Hospodin je s nimi a že mohou naslouchat jeho slovu. 
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V důsledku naslouchání Zákonu začali slavit svátek stánků, což je svátek, který 
připomíná člověku nezajištěnost jeho existence, ale také mu připomíná, že se přesto může 
radovat, protože jeho existence je zajištěna v Bohu. I my se dnes radujeme, ale každý z nás má 
koutek mysli v Praze, kde ho čekají všechny možné problémy. To by nám ale radost brát 
nemělo, protože jejím zdrojem není ideální stav našich životů, nýbrž vědomí, že v tom všem je 
Hospodin s námi.



6



7



8

19.6. Bencsiková Daniela
22.6. Lipusová (Oczková) Ingrid
22.6. Jonczy Věra

23.6. Macháčková Šárka
23.6. Pícha Jan st.
24.6. Fuková Marcela

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 
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!

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

