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9:30 – 10:20 Sobotní škola uvádí Edvard Miškej

Společná píseň č. 100 a modlitba

Sobotní škola ve třídách

Sbírka na misijní projekty církve

Společná píseň č. 119 a modlitba

10:30 – 10:45 Přestávka

10:45 – 12:00 Bohoslužba s kázáním uvádí Silvie Chytrá Dratvová

Varhanní preludium: Eva Šubrtová

Společná píseň č.: 279

Sborová oznámení

Introit: Ž 136,1-2

Společná píseň č.: 7

Přímluvná modlitba: Marcela Fuková

1. čtení z Bible: Leona Ramos – Lk 14,28-30

Píseň pěveckého sboru: J. S. Bach: Air

2. čtení z Bible: Veronika Bijoková – Lk 11,1-4

Modlitba ke kázání: Jiří Šubrt

Kázání: Jan Kreisl – „Vina“

Společná píseň č.: 128

Modlitba: Jan Kreisl

Sbírka pro potřeby sboru

Poslání: Kol 2,13

Společná píseň č.: 280

Varhanní postludium

14:15 Odpol. bohoslužba s kázáním: Veronika Miškejová

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 Jan Kreisl. 
Odpoledne promluví sestra Veronika Miškejová.

● Příští sobotu bude kázat Michal Balcar a společně budeme slavit Večeři 
Páně.

● Po letních prázdninách opět obnovujeme pravidelná modlitební ztišení 
přes Zoom a včera proběhlo první setkání. Příští pátek opět zveme 
všechny zájemce. 

● Z rozhodnutí výboru sdružení budou oba naši kazatelé, Michal i Martin, 
nově sloužit také ve sboru Praha Strašnice. Dnes probíhá ve strašnickém 
sboru jejich instalace a přejeme jim pro jejich práci Boží vedení.

● Všem sportovcům připomínáme zítřejší Cyklojízdu Králů – start je v 
10:00 z parkoviště u zámku v Mníšku pod Brdy. Bližší informace 
naleznete ve zpravodaji nebo u Jarmilky Králové.

● Letos bude náš sbor slavit 120. výročí svého založení. Slavnostní 
bohoslužba u této příležitosti proběhne 12.11. 2022. Prosíme, abyste 
s tímto důležitým datumem počítali ve svých plánech.

● Ve svých modlitbách prosme Boha za všechny ztrápené, ustarané a 
neklidné. Kéž obdrží pokoj od našeho Boha. Přimlouvejme se také za 
všechny seniory v našem sboru, ať prožívají požehnání, radost a obohacují 
nás svými zkušenostmi a nadhledem. 
Modleme se v duchu Ž 67,2.

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

Minulou sobotu byly vybrány tyto dary:

780 Kč Sbírka pro misijní účely CASD
24.558 Kč* Sbírka a dary pro potřeby našeho sboru

*tj. 189 % týdenní částky potřebné na nejnutnější výdaje provozu sboru 

https://zoom.us/j/4461978374
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SÁZKA NA NEJISTOTU

Kázání ze soboty 3.9.2022 – br. Martin Pavlík

Milé sestry a bratři v Kristu,

ve 14. kapitole věnuje Matouš celkem hodně pozornosti události, kterou popisují také 
evangelisté Marek a Jan. Jde o docela známou scénu, ve které vystupují učedníci a Ježíš 
kráčející po moři uprostřed bouře. Je zajímavé si všimnout, jak se sem učedníci dostali. 
Matouš říká: „Hned nato přiměl Ježíš učedníky, aby vstoupili na loď a jeli před ním na druhý 
břeh, než propustí zástupy“. Učedníci se dostali do bouře, protože dali na Ježíše. Je to 
docela zvláštní, mnohem snazší pro naši logiku by to bylo opačně. Druhá zvláštní a 
překvapující věc je pro nás ta, že když se Ježíš přibližuje k člunu, aby učedníkům pomohl, 
všichni se ho bojí. Doslova čteme, že „když ho učedníci uviděli kráčet k nim po moři, vyděsili 
se a křičeli strachem“. Dvanáct chlapů křičí strachem.

Bouře na moři je jedna z archetypálních situací, která symbolizuje ohroženost, křehkost, 
vratkost lidského života. Strach je velké téma, je to jedna z nejsilnějších lidských emocí, a 
není divu, že hraje velkou roli i v Bibli.

Všimněte si, že vždycky, když se na scéně objeví anděl, nebo nějaký posel z nebe, tak 
jeho první slovo, jeho pozdrav, místo „ahoj“ nebo „dobrý den“, zní: „Nebojte se.“ Přesně 
těmito slovy pozdraví v našem prvním příběhu i Ježíš své učedníky. Nebojte se.

A jak to známe z mnoha jiných příběhů v evangeliích, učedník Petr okamžitě přebírá 
iniciativu a stává se mluvčím celé skupiny. Rybář Šimon, kterému dal Ježíš přezdívku „skála“ 
– aramejsky „Kéfa“, řecky „Petr“. Mluvčím učedníků byl už během Ježíšovy krátké veřejné 
činnosti. Všimněte si, že rozhovor s Ježíšem začíná Petr podmínkou: „Pane, jsi-li to ty, poruč 
mi, ať přijdu k tobě po vodách“. Petr dává Ježíšovi podmínku a Ježíš ji přijímá. Další věc, 
která nás v tomto příběhu překvapuje. Petrova slova totiž připomínají podmínky, na které 
Ježíš předtím v jiné situaci nepřistoupil. Když ďábel na poušti opakovaně říká: „Jsi-li Syn 
Boží, poruč, ať…“, Ježíš na to ani jednou nepřistupuje. V rozhovoru s Petrem ano, Ježíš mu 
říká: „pojď“, a Petr i učedníci vidí zázrak. Petr skutečně kráčí po moři stejně jako Ježíš – až 
do momentu, kdy ho podruhé přemůže strach a podruhé začne křičet. „Když viděl, jaký je 
vítr, přepadl ho strach, začal tonout a vykřikoval – Pane, zachraň mě.“.

Petr troskotá na vlastní podmínce a propadá strachu. To klíčové, proč dnes čteme tento 
příběh, je to, že Petr požaduje zázrak, aby uvěřil. „Pane, pokud jsi to ty, udělej zázrak.“ 
Kolikrát jsme ve stejné situaci stáli taky a říkali, Bože, pokud jsi to ty, Bože, pokud existuješ, 
ať vidím zázrak. Bože, pokud jsi, ať se stane tohle. Petr požaduje zázrak, aby uvěřil.

Druhý příběh, který spolu otevřeme, uvádí evangelista Lukáš – v hlavní roli je opět Petr, 
Ježíš, a klíčová situace, které si chci všimnout, se také odehrává na lodi. Hlavní zápletka 
příběhu začíná po Ježíšově kázání a pozornost opět okamžitě zaměří na Petra. Když Ježíš 
dokončil kázání, obrátil se k Petrovi a řekl: „Zajeď na hlubinu a spusťte své sítě.“

Kdybychom byli na Petrově místě, jen těžko bychom potlačili překvapení. To, co Ježíš 
řekl, nemělo žádnou logiku. Zaprvé proto, že ryby nelovily v hlubokých vodách, a zadruhé 
proto, že nelovily ve dne. Sítě už byly vyprané a sušily se na slunci. V Petrovi se ozve 
odborník: „Pane, namáhali jsme se celou noc a nic jsme nechytli.“ Když jsme nic neulovili v 
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noci, kdy jsou pro rybolov nejlepší podmínky, jak bychom to mohli dělat ve dne a v 
hloubce? Jedná se o profesionální přístup. A Petr má pravdu.

Ježíš není rybář, ale tesař. Rady od lidí z jiných oborů moc rádi nemáme.

Je zajímavé, jak dobře známe i tyhle situace. Kolikrát jsme si už říkali, tohle nebude 
fungovat. Zkoušeli jsme to už milionkrát. Proto Petra vůbec neodsuzuju. Rozumím mu. Ale 
Petr vysloví ještě jednu větu, která otevře cestu k obrovskému zázraku: „Ale na tvé slovo 
spustím sítě.“ Možná proto pro Lukáše není důležité tolik samotné Ježíšovo kázání, jako spíš 
to, co se s Petrem stalo po kázání, jaký vliv měla na Petra Ježíšova přítomnost. Petr dává 
přednost důvěře – nejdříve důvěřuje, i přes všechny logické výhrady a zkušenosti, nejdřív 
důvěřuje a pak vidí zázrak. Všimli jste si, jak jsou oba tyto příběhy, které dnes čteme, 
hluboce propojené, a přesto naprosto odlišné v Petrově přístupu?

V prvním příběhu Petr požaduje zázrak, aby uvěřil. Ve druhém nejprve důvěřuje a 
následně vidí zázrak. Ve druhém případě Petr začal Ježíšovi důvěřovat na základě slova, ne až 
na základě mimořádné události. Někdy nejprve čekáme na zázrak, abychom uvěřili slovu. 
Chceme zázrak, aby se obnovila důvěra, že to, co děláme, má smysl. Dnešní evangelium nám 
ukazuje jinou logiku, než jakou často očekáváme. Nejdřív důvěra, potom zázrak. Všimněte si, 
že samotný zázračný úlovek už Petr nepotřebuje, aby Kristu uvěřil. Neprobouzí v něm víru a 
jistotu, ale mnohem spíš pocit hříšnosti a nehodnosti (v. 8).

Dnešní evangelium nás učí důvěře, i když je sázkou na nejistotu. A myslím, že je to 
aktuální, protože naše společnost je velmi nedůvěřivá. Je velmi těžké důvěru budovat, ale jak 
jednoduché je o ni přijít. Nakonec, podle celé řady výzkumů Češi mezi ostatními národy 
nevynikají ani tolik počtem ateistů, jako spíše mírou nedůvěry vůči náboženským institucím. 
A tuto nedůvěru zřejmě nechovají jen lidé necírkevní, kteří církev pozorují zvenku, ale také 
nemalé procento těch, kteří jsou sami jejími členy. Důvěra je nakonec to podstatné, co 
máme i jako kazatelé a faráři. V naší nedůvěřivé společnosti, když už o důvěře mluvíme, 
přidáme k tomu to známé a strašně typické – důvěřuj, ale prověřuj. Ve víře jde ale o 
poučku, na které Petr ztroskotal a málem utonul.

Sestry a bratři, víra, tak úzce spojena s důvěrou, znamená vždy krok do neznáma, stejně 
jako v Petrově prvním i druhém příběhu. A taky – víra a důvěra, stejně jako v Petrově 
prvním i druhém příběhu, je často doprovázena pochybnostmi. Lidé, kteří jsou si Bohem jistí, 
ho už totiž nepotřebují hledat. Dnešní text nás učí důvěřovat Božím slovům, i kdyby šlo o 
sázku na nejistotu. Taková důvěra umí zázraky.

Amen
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NOVINKY VE SBOROVÉM TRAKTÁTU

Kdo má zájem, může si objednat jitřenku a nástěnný kalendář na 
rok 2023.

Jitřenka je zpracovaná podle textů z evangelia Lukáš a nese název 
"Ze stínu smrti na cestu pokoje".
Autor: Vlastimil Fürst
Cena: 215 Kč

Nástěnný kalendář obsahuje motivační citáty na každý měsíc. 
Jeho cena je: 160 Kč

Uzávěrka objednávek: 24. září 2022
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ZE ŽIVOTA SBORU

Ohlédnutí za sborovým agapé z minulé soboty
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Komunitní centrum Petrklíč v rámci projektu
Archa pomoci Vás zve na

Výlet do Plzně
– za další z moderních modliteben 
i seznámení se západočeskou metropolí

Přidejte se na cestu do Plzně, kde navštívíme 
moderní budovu modlitebny CASD a pozná-
me i krásná místa v Plzni. Modlitebna umístě-
ná v srdci jednoho z plzeňských sídlišť slouží k 
bohoslužbám a zároveň se v jejích prostorách 
konají různé volnočasové a kulturní akce. 
Budova je obklopena velkou zahradou. 
Po prohlídce modlitebny známé jako KVK 
centrum nás čeká společné posezení a oběd 
se seniory, kteří navštěvují místní modlitebnu 
a na závěr si prohlédneme krásy města Plzeň 
při společné projížďce.

Akce je určena pro seniory 
a osoby se zdravotním postižením.

TERMÍN

11. září 2022
SRAZ
V 9:00 hod. u modlitebny sboru CASD Praha-
-Smíchov - Peroutkova 57, Praha 5. 
Odjezd v 9.15 hod.

CENA
Účastnický poplatek 100,- Kč
(příspěvek na dopravu na výlet).

PŘIHLAŠOVÁNÍ
V případě zájmu se můžete hlásit 
u koordinátorky Jany Perdomo na e-mailu:
archapomoci@petrklice.cz
nebo na telefonu: 737 385 530.

www.archapomoci.cz         @archapomoci.cz www.petrklice.cz         @petrklice.cz
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POZVÁNKA 

Cyklojízda Králů 11.9.2022 

   

 

Přátelé a kamarádi,  

přijďte si zavzpomínat na naše kamarády, nadšené cyklisty Mirka a Jardu Krále, kteří 

nedokončili svoji jízdu na téhle zemi s námi, ale výrazně nás předjeli. Protáhneme si 

nožky v oblasti, kterou měl Mirek velice rád, tj. oblast lesů mezi Mníškem pod Brdy 

a Dobříší.  

Pokud by někdo nechtěl jet na kole, jsou zde možnosti krásných pěších tůr zejména 

v okolí barokního areálu Skalka. 

 

Start a cíl: 11. září z Mníšku pod Brdy v 10:00 hod z parkoviště u zámku. 

 

Trasa povede přes krásnou obec Kytín, přes Knížecí studánky, kolem obory na okraj 

Dobříše, kde se občerstvíme v místní zahradní restauraci Krmelec. Dále budeme 

pokračovat v objíždění obory a pak je možnost několika variant podle volby. Vloni jsme 

jeli trasu cca 32 km a zvládli ji i děti. Cesty vedou převážně lesy, povrch je různorodý, 

od perfektního asfaltu po štěrk, takže je vhodné horské nebo trekové kolo, nikoliv 

silniční. Jsou zde kopce, takže chvíli si šlápneme a pak se zase svezeme. Na společný 

zážitek a vaši společnost se těší 

za Královský klan Jarmila 
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https://en.mapy.cz/s/lejonuvudo 
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10.9. Hrůza Jaroslav
13.9. Kolbach Nicole
13.9. Turecká Gabriela
15.9. Píchová Marta

15.9. Sedláček Daniel
17.9. Kvintus Pavel

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 

Blahopřejeme!

DNEŠNÍ POSLÁNÍ – KOLOSKÝM 2,13

Když jste ještě byli mrtvi ve svých vinách a duchovně neobřezáni, 
probudil nás k životu spolu s ním a všechny viny nám odpustil.

Český ekumenický překlad

And you, being dead in your sins and the uncircumcision of your 
flesh, hath he quickened together with him, having forgiven you 

all trespasses;

King James Verision

mailto:vinohradsky.zpravodaj@email.cz

