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9:30 – 10:30 Sobotní škola / Atmosféra
Hlavní sál – uvádí Edvard Miškej Basement – uvádí Jonáš Bujok

Společná píseň č. 232 a modlitba Atmosféra na téma:

Sobotní škola ve třídách Work/Life/God balance

Sbírka na misijní projekty církve

Společná píseň č. 243 a modlitba

10:30 – 10:45 Přestávka

10:45 – 12:00 Bohoslužba s kázáním uvádí Josef Fuksa
Varhanní preludium: Marta Píchová

Společná píseň č.: 279

Sborová oznámení

Příběh pro děti: Robert Řehák

Introit: Ž 3,3-4

Společná píseň č.: 223

Přímluvná modlitba: Eva Gajdůšková

1. čtení z Bible: Sára Šedivá – Iz 60,1-4

Společná píseň č.: 235

2. čtení z Bible: Alice Jiráňová – Lk 12, 24-31

Modlitba ke kázání: Boženka Trejbalová

Kázání: Robert Řehák – „Nesnesitelná lehkost nejistoty“

Společná píseň č.: 222

Modlitba: Robert Řehák

Sbírka pro potřeby sboru

Poslání: J 14,1

Společná píseň č.: 280

Varhanní postludium

14:15 Odpol. bohoslužba s kázáním: Jaroslav Šotola

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 bratr Jaroslav Šotola.

● Příští sobotu bude kázat Soňa Sílová.

● Po letních prázdninách opět probíhají každý pátek pravidelná modlitební 
ztišení přes Zoom.

● Ve zpravodaji naleznete rozpis služebností na následující čtvrtletí.

● Tento víkend prožívají všichni čeští kazatelé se svými manželkami v Jesenici 
u Rakovníka. Přejeme jim Boží požehnání pro vzájemné sdílení a 
povzbuzení pro jejich službu. 

● Dnes po bohoslužbě zveme všechny, kteří nikam nespěchají, na neformální 
posezení u čaje v prostorách školek a foyer. Chceme tímto poskytnout 
příležitost si mezi sebou popovídat a lépe se poznat.

● Ve svých modlitbách prosme Boha za všechny oběti konfliktu na Ukrajině. 
Kéž Duch svatý dává sílu ztrápeným, odvahu bojácným, trpělivost skleslým. 
Kéž jeho moc mění tvrdá lidská srdce. Kéž se projeví Boží hněv vůči těm, 
kdo nehledí na lidské bytosti, ale jen na svou moc. Modleme se v duchu 
Ž 2,4-5.

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:

1200 Kč Sbírka pro ADRA
11 980 Kč* Sbírka a dary pro potřeby našeho sboru

*tj. 92% týdenní částky potřebné na nejnutnější výdaje provozu sboru 

https://zoom.us/j/4461978374


4

BYL JEDEN BOHATÝ ČLOVĚK 
Kázání ze soboty 17.9.2022 – br. Michal Balcar

Svým učedníkům řekl: „Byl jeden bohatý člověk a ten měl správce, kterého obvinili, že špatně 
hospodaří  s  jeho majetkem.  Zavolal ho a řekl mu: ‚Čeho ses to dopustil? Slož účty ze svého 
správcovství, protože dále nemůžeš být správcem.‘ Správce si řekl: ‚Co budu dělat, když mne můj 
pán zbavuje správcovství? Na práci nejsem, žebrat se stydím. Vím, co udělám, aby mne někde přijali 
do domu, až budu zbaven správcovství!‘ Zavolal si dlužníky svého pána jednoho po druhém a řekl 
prvnímu: ‚Kolik jsi dlužen mému pánovi?‘ On řekl: ‚Sto věder oleje.‘  Řekl mu: ‚Tu je tvůj úpis; 
rychle sedni a napiš nový na padesát.‘ Pak řekl druhému: ‚A kolik jsi dlužen ty?‘ Odpověděl: ‚Sto 
měr obilí.‘ Řekl mu: ‚Tu je tvůj úpis; napiš osmdesát.‘ Pán pochválil toho nepoctivého správce, že 
jednal prozíravě. Vždyť synové tohoto světa jsou vůči sobě navzájem prozíravější než synové 
světla.  Já vám pravím: I  nespravedlivým mamonem si můžete získat přátele; až majetek pomine, 
budete přijati do věčných příbytků.

Podobenství, která pracují s motivem vztahu pána a správce, jsou u Ježíše relativně četná. 
A možná právě proto nás podobenství o nepoctivém správci šokuje a vyvolává tolik otázek. 
Každé podobenství musí fungovat na dvou rovinách. Vnitřně koherentní musí být samotný 
příběh, ale i jeho aplikace do naší reality. Smysl musí dávat chování jak správce, tak jeho pána, 
stejně tak jako naše identifikace  s  nimi. V  podobenství o  nepoctivém správci nefunguje ani 
jedna rovina. Tedy, oba protagonisté se chovají logicky, až do zlomu celého příběhu, tedy 
verše 8. 

Pán se stará o svůj majetek a správce se stará o své vlastní osobní zájmy. Právě správce je 
z hlediska vnitřní logiky konzistentní. Je nepoctivý od začátku do konce. Pán ho proto chce 
propustit. Až do této chvíle to dává smysl. Šokující rozuzlení nastává ve verši 8, kdy pán 
pochválí správce za to, že odpustil dlužníkům… ale nikoli ze svého, ale z majetku pána. A ještě 
tuhle drzou korupci nazývá prozíravostí.

Jistě jste sledovali v minulém týdnu soud kvůli slavnému Čapímu hnízdu. Motiv správce a 
majitele je jedním z motivů této kauzy. A přiznám se, že mě docela šokoval výrok správcové 
(dnešním jazykem „manažerky“) Čapího hnízda, která vzala veškerou zodpovědnost na sebe a 
prohlásila, že trest by měl být jen její a rodiny Babišových se netýká.1 Tomu říkám loajalita 
správce!

Kdyby Ježíš využil tento nelogický motiv při aplikaci podobenství, bylo by nám to jasnější. 
Jenže on to neudělá, a i duchovní ponaučení je podobně překvapivé. Podle Ježíše vede cesta 
do nebe skrze nespravedlivý mamon a získání přátel. Pokud si vybavuji hodiny nauky o spasení 
(soteriologie) ze svého studia teologie, o cestě do nebe skrze korupci tam nebyla řeč. 

Na obou rovinách nás překvapuje chování Pána (pána). Ten je totiž marnotratně štědrý. 
To on je tím, kdo na celé transakci tratí. To on je tím, komu se do nebeských příbytků 
dostávají o ti, kdo – podle nás – tam nemají co dělat. Pán z příběhu otevírá svou peněženku 

1  „Obhájci mě za to nepochválí, ale říct to musím. Chci se velice omluvit celé rodině pana Babiše, včetně jeho osobně. Pokud někdo 
v minulosti hypoteticky pochybil, tak jsem to byla já,“ řekla Nagyová soudci.

„Hypoteticky jsem mohla něco špatně vyhodnotit. Věřím však, že jsem postupovala v souladu s tím, jak byla v dané době daná 
problematika dotací vykládána. Nikdo z této (Babišovy, pozn. red.)rodiny tady u soudu nemá co dělat,“

Zdroj: https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/soud-capi-hnizdo-jana-nagyova-vypoved-andrej-babis.A220914_100023_domaci_misl
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doširoka, Pán nás otevírá do široka cestu do nebeských příbytků. 

V minulém týdnu jsme společně sledovali ještě jeden příběh. Zemřela královna Alžběta II. 
A díky tomu se objevilo mnoho příběhů a historek, které ilustrovaly její osobnost. A jedna mi 
připadala obzvláště půvabná. Královna měla mimo jiné povinnost svolat jednání parlamentu. 
K  tomu se oblékla do odznaku své moci a sestoupila do jednací síně, aby pověřila poslance 
k  jednaní v  jejím jménu. Jak se její zdraví zhoršovalo, bylo nutné přesun provést pomocí 
výtahu. I  stalo se, že kdosi zmáčkl nesprávné tlačítko a královna sjela do suterénu, kde se 
otevřely dveře a za nimi stála uklízečka  s  vysavačem. Královna ani brvou nehnula, ustoupila 
stranou a prohlásila, že ve výtahu je místa dost. Poté výtah vyjel do jednacích síní. Dveře se 
znovu otevřely, vystoupila nejprve královna Spojeného království a poté paní uklízečka, což 
sledovali zkoprnělí poslanci.

Ten příběh krásně ilustruje to, co říká naše podobenství. I  náš král nás bere do svého 
výtahu a my se díky jeho velkorysosti dostaneme tam, kam nemáme normálně přístup. Nás 
Pán je štědrý, a proto i my budeme přijati do nebeských příbytků.

Byl jeden bohatý člověk… a díky němu, budeme bohatí i my.
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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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Milí přátelé, 

blíží se další ročník tradiční charitativní akce ADRAběh, která se uskuteční v období mezi 
28. zářím a 9. říjnem 2022. V letošním roce budeme vybíhat na podporu dobrovolnictví 
v České republice, aby nikdo z potřebných nemusel být sám. Poběžíme společně proti samotě! 

Právě na činnost našich dobrovolnických center poputuje výtěžek letošního ADRAběhu 
proti samotě, aby tisíce našich dobrovolnic a dobrovolníků mohly přinášet radost a blízkost do 
života dětem v  dětských domovech, dlouhodobě nemocným ve zdravotních zařízeních, a 
především starším lidem v  jejich domácnostech a v domovech pro seniory. Právě seniorky a 
senioři se často se samotou potýkají dnes a denně.

ADRAběh je i v letošním roce určen nejen jednotlivcům, ale i skupinám a firmám. Protože 
akce proběhne virtuálně ve spolupráci s partnerem Rozběháme Česko, zapojit se mohou běžci 
a běžkyně doslova odkudkoli. Ale ani fanoušci kolektivních běhů nemusí zoufat. Chystáme 
zároveň i  živé výběhy pod záštitou dobrovolnických center ADRA v  několika městech 
v Čechách i na Moravě, mezi nimiž je i Praha! V Praze se společný výběh uskuteční 29. září 
od 14:00 v Kunratickém lese. Kromě klasického společného výběhu bude možné se zapojit 
i chůzí – ve stejný čas a na stejném místě chystáme vycházku s klienty Domova seniorů Háje, 
pro které je procházka v přírodě bez pomoci dobrovolníků nerealizovatelným zážitkem. Pokud 
byste se chtěli stát průvodcem a doprovodem imobilního seniora na vycházkové trase, i takové 
„ADRAběžce“ srdečně vítáme. 

Rádi bychom vyzvali všechny účastníky a účastnice, aby ADRAběh využili i  k  setkání se 
svými rodiči, babičkami a dědečky, strýci a tetami, kamarády a známými, a šli si společně 
zasportovat. V  ADRAběhu totiž odedávna platí, že více než rychlost a počet zdolaných 
kilometrů je důležitý počet lidí, kterým společně můžeme pomoci.

Více informací najdete zde: http://www.adrabeh.cz

nebo u Kristýny Staňkové. 

Zaregistrovat se na běh je možné zde: https://www.myteporazime.cz/registrace-zavod/
adrabeh-proti-samote-reg/

POZVÁNKA NA ADRABĚH
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Milí přátelé, 

Kromě „oficiálního“ výběhu s ADROU ve čtvrtek 29. 9. od 14:00 v Kunratickém lese 
se můžete přidat k nám na procházku/výlet/běh, který chceme podniknout ve středu 28.9. 
v okolí Radotína. Čeká nás zhruba 11 kilometrů krajinou na hranici mezi Prahou a Českým 
krasem a každý bude trasu moct zdolat podle svých možností – výletním tempem, či během 
(ti trénovanější z nás :-). Celkové převýšení je zhruba 330 m. Trasu si je možné dle potřeby 
zkrátit a na trase jsou také dva turistické přístřešky, kde společně můžeme zakousnout svačinu 
z domova :-). 

Můžete při této příležitosti také provést registraci do ADRAběhu (stačí vyplnit tento 
formulář https://www.myteporazime.cz/registrace-zavod/adrabeh-proti-samote-reg/), zvolit 
možnost účasti „Jen virtuálně“ (pokud neplánujete vyběhnout i na některém z dalších běhů 
v nabídce) a uhradit startovné, čímž zároveň přispějete do sbírky. 

A pak se sejdeme ve středu 28. 9. v 11:00 na Náměstí sv. Petra a Pavla v Radotíně. 
Vykročíme po nové naučné stezce (viz mapka) a postupně se občerstvíme u obou přístřešků. 
Na závěr od stanoviště č. 17 můžeme pokračovat do některého z radotínských podniků nebo 
na posezení ke Staňkům (v  případě méně početné skupiny :-). Zváni jsou i  Vaši přátelé a 
rodinní příslušníci – zkrátka všichni, kdo rádi stráví den společně při pohybu na čerstvém 
vzduchu, a ještě u toho podpoří dobrovolnická centra ADRY. 

Těšíme se na Vás!

V případě zájmu se hlaste Kathrin Bujok, pro podrobnější informace k trase se obraťte na 
Kristýnu Staňkovou. 

POZVÁNKA NA SBOROVÝ BĚH/PROCHÁZKU
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25.9. Šíbová Květuše
26.9. Klempera Radek
26.9. Pavlíková Alena

27.9. Švejdová Andrea
29.9. Razimová Pavla

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 – 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

