
Vinohradský
zpravodaj

5.11.2022
Sbor Církve adventistů sedmého dne Praha-Vinohrady

Londýnská 30, 120 00 Praha 2
www.sborvinohrady.cz

č. 36/22

http://www.sborvinohrady.cz/


2

9:30 – 10:20 Sobotní škola uvádí Tomáš Chytrý

Společná píseň č. 119 a modlitba

Sobotní škola ve třídách

Sbírka na misijní projekty církve

Společná píseň č. 174 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

Příběh pro děti: Marek Jonczy

Introit: Ž 42,6

Společná píseň č.: 63

Přímluvná modlitba: Otakar Jiránek

1. čtení z Bible: Dita Krajáková – Gn 32,25-31

Píseň pěveckého sboru: Kdo Boží vůli...

2. čtení z Bible: Renata Náhunková – Mt 26,36-46

Modlitba ke kázání: Boženka Trejbalová

Kázání: Marek Jonczy – „Dnes v noci bděte se mnou“

Společná píseň č.: 343

Modlitba: Marek Jonczy

Sbírka pro potřeby sboru

Poslání: Ef 6,18

Společná píseň č.: 280

Varhanní postludium

14:15 Odpol. bohoslužba s kázáním: Jaroslav Dvořák 

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 Marek Jonczy. 
Odpoledne promluví Jaroslav Dvořák.

● Příští sobotu bude kázat Vít Vurst, předseda ČS, a budeme slavit společně 
120. výročí založení našeho sboru.

● Začíná modlitební týden. Od zítřka se budeme k modlitbám setkávat každý 
den od 19:00 online na tradiční odkazu přes platformu Zoom. Ve středu 
9.11. v 19:00 se k modlitbám setkáme osobně na Londýnské.

● Připomínáme, že již za týden se uskuteční slavnostní bohoslužba 120. 
výročí vzniku našeho sboru. Kvůli programu výročí nebude tradiční sobotní 
škola. Místo ní proběhne prezentace o historii našeho sboru a rozhovory s 
kazateli, kteří v něm sloužili. Po skončení bohoslužby se uskuteční agapé. 
Prosíme ochotné kuchaře a kuchařky, aby se ozvali sestře Chytré Dratvové, 
která společný oběd organizuje. Na traktátu naleznete pozvánky na příští 
sobotu, které můžete nabídnout svým přátelům.

● Modleme se tento týden za to, aby nás Hospodin naučil se modlit. Prosme 
za to, aby pro nás modlitba nebyla utrpením, povinností, ale radostí a 
potřebou. Kéž je modlitební týden impulzem k oživení našeho 
modlitebního života jako jedinců i jako společenství. Modleme se v duchu 
Lk 11,1.  

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:

1.600 Kč Sbírka pro misijní účely CASD
8.170 Kč* Sbírka a dary pro potřeby našeho sboru

*tj. 63% týdenní částky potřebné na nejnutnější výdaje provozu sboru 

https://zoom.us/j/4461978374
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ZPĚT K ZÁKLADŮM 
Kázání ze soboty 29.10.2022 – br. Michal Balcar

Žalm 32 nese dva nadpisy. Prvně Davidův, tedy že je dílem krále Davida nebo že má 
davidovské téma. Druhý nadpis nám říká, že se jedná o tzv. maskil (vyslovováno krátce), což 
ČEP překládá jako poučující. Tento žalm tedy není spontánní modlitbou, který vytryskla z 
autorova nitra v době nouze, ale spíše promyšleným poetickým textem, který má svému 
čtenáři a posluchači sdělit něco důležitého. Posluchač je navíc vyzýván k tomu, aby k přijetí 
sdělení použil svůj rozum a nebyl jako mezek či kůň, tedy zvířata bez rozumu, jak o nich mluví 
verš 9.

První verše navíc naznačují, že se jedná o tzv. blahoslavenství. To je žánr, který 
známe velmi dobře z Kázání na hoře. A blahoslavenství je vlastně – moderně řečeno – hledání 
cesty ke štěstí. Nakonec, tak ono „blaze tomu“ překládají některé modernější překlady: 
„šťastni jsou“ (Slovo na cestu).

Co se týče struktury, i ona je velmi promyšlená. Celý žalm vlastně pracuje s 
paralelismy, které ale nejsou jako obvykle řazeny po dvou, nýbrž po čtyřech. Paralelismus je 
tradiční hebrejský poetický prostředek, který využívá opakování. Autor důležitou myšlenku 
zopakuje jinými slovy (paralelismus synonymický). V některých případech jsou tyto 
paralelismy synonymické (verše 1-2, verše 3-4), ale v některých případech čtvrtý člen 
strukturu narušuje a tím vlastně doplňuje. To je například verš 5., ve kterém se třikrát opakuje 
důraz na vyznání hříchu: 1) Svůj hřích jsem před tebou přiznal, 2) svoji nepravost jsem 
nezakrýval, 3) řekl jsem: „Vyznám se Hospodinu ze své nevěrnosti.“ Navazuje ale jako čtvrtý člen 
Hospodinova odpověď: 4) A ty jsi ze mne sňal nepravost, hřích můj. Verš 10 je naopak 
příkladem paralelismu antitetického, kdy obě výpovědi stojí vůči sobě v kontrastu: svévolník 
nedopadne stejně jako ten, kdo doufá v Hospodina.

Při přípravě na 120. výročí našeho sboru jsem několik dní strávil v Národním 
archivu, kde je uložen fond písemností naší církve do roku 1952. Do rukou mi padl mj. 
evangelizační leták (jeho scan je připojen k textu ve zpravodaji) naší církve z doby první 
republiky se sloganem: Prečo nedosiahnuť úplného šťastia, keď je to tak lahké? To je slogan bez 
bázně a hany. Naši předchůdci v marketingovém oddělení církve se toho nebáli. Ale měli 
pravdu? Je to opravdu lehké? A nebo platí spíše refrén Richarda Müllera: Nebude to také 
ľahké, drahá?

Náš žalm ukazuje cestu ke štěstí. Je lehká? Nebo těžká? Odpověď nechť zváží každý 
sám. Každopádně je to cesta pokání. Ke štěstí nevede jiná cesta než cesta vědomí vlastní viny, 
vyznání a pojmenování této viny před Bohem a doufání v jeho odpuštění. A na konci pokání 
je radost a oslava Boha. 

Moji věrní posluchači již jistě vědí, že jsem vášnivý fotbalový fanoušek. Dovolte mi 
tedy takovou fotbalovou ilustraci. Když se týmu nedaří a hledá se příčina, obvykle bývá 
nejúčinnější cestou zjistit, jestli fungují ty základní věci. Dnešní fotbal je neobyčejně 
propracovaný a promyšlený, ale pokud neděláte ty základní věci pořádně, nemůže fungovat 
sebelepší taktický plán. Musíme se vrátit k základům, řekl by kouč.

V něčem jsme my, jako církev i jako sbor, takovým nefungujícím fotbalovým 
týmem. Někde to drhne. Lidé se po covidu nevracejí, děti odcházejí ze sboru a my se ptáme, 
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kde je problém. Bible nám říká, že cesta k nápravě vede, když se vrátíme k základům. Je 
potřeba pojmenovat chyby a viny. Je potřeba vyznat je Pánu a doufat.

Jeden verš se z celého žalmu vymyká. Je to verš 8. Ten je sice taky čtyř 
paralelismem, protože i Hospodin má rád krásné básně. Ale výjimečný je právě tím, že v něm 
promlouvá přímo Bůh. A slibuje nám důležitou věc, kterou dostaneme, když budeme činit 
pokání: Dám ti prozíravost, ukážu ti cestu, kterou půjdeš, budu ti radit, spočine na tobě mé oko.

AMEN
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JOMO – akce pro teenagery 
 
Máš pocit, že ti něco uniká? Strach z toho, že něco zmeškáš a přestaneš být „v obraze“ je 
něčím, co už má i svoji zkratku (FOMO – fear of missing out) a pokud ji neznáš, klidně si ji 
vygoogluj. Známe to totiž hlavně díky používání sociálních sítí – každou chvíli se tam děje tolik 
věcí, že promeškat něco z toho může člověka rozhodit. Existuje ale taky jiný přístup, který má 
smysl zkusit (JOMO – joy of missing out). Jde jednoduše o radost z toho, že jsou i věci, které 
prostě nestihneme a propásneme. JOMO pocit nám připomíná, že důležité informace a věci si 
k nám najdou cestu i za předpokladu, že jsme offline. 
 
Pro teenagery ve věku 11–15 let jsme připravili novou akci, během které chceme hledat 
a přemýšlet, u čeho má smysl být, ale také, co si naopak můžeme klidně nechat ujít. Zaměříme 
se při tom na tři oblasti – víra, přátelství a poznání sebe sama. Akci organizuje klub Pathfinder 
ve spolupráci s oddělením mládeže Církve adventistů sedmého dne. Hlavním cílem je pomoct 
mladým lidem zejména v hledání, jak se zapojit do společnosti, a jak najít své místo v církvi. 
 
První ze šesti víkendovek se koná 2.–4. 12. 2022 v Jesenici u Rakovníka (U Velkého rybníka 188, 
Jesenice 270 33). Dotovaná cena za víkend je 600,- Kč. 
 
Přihlašování probíhá do 18. 11. na tomto odkaze: 
https://forms.gle/Atwx7Wzsxm7yFXmi7 
 
Kapacita je omezená, neváhejte s registrací. Přihlášeným pošleme platební údaje k úhradě 
ceny a všechny bližší informace.  
 
Pokud máte jakékoli další otázky, ozvěte se nám. 
 
Za organizační tým 

Tomáš Špác (tomas.spac@pathfinder.cz)  
Martin Pavlík (martin.pavlik@casd.cz) 
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Sbor Církve adventistů sedmého dne 
Praha Vinohrady

1902–2022

Slavnostní bohoslužba 12. 11. v 9.30

Londýnská 30, Praha

120 let vdecnosti
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ZE ŽIVOTA SBORU

Dodatečně 
gratulujeme milému 
br. Mrázovi k jeho 

kulatým narozeninám 
a přejeme mu Boží 

požehnání!
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Ing. Jan Hušek

"Já jsem vzkříšení i život.
Kdo věří ve mne,
byť pak i umřel, živ bude."

Jan 11,25 

S bolestí v srdci, ale s nadějí na budoucí shledání, oznamujeme všem příbuzným a přátelům,
že nás opustil náš milovaný tatínek, bratr, dědeček a pradědeček,

pan

Zemřel v klidu a pokoji dne 30.10.2022 ve věku 85 let.

S naším drahým zesnulým se rozloučíme během vzpomínkové bohoslužby
v sobotu 12.11.2022 v 15.30 hodin v modlitebně CASD

Peroutkova 57, Praha 5 - Smíchov

Jménem rodiny :

Lenka, Pavel, Ivana

Michal, Ivana, Petr, Martin, Lukáš, Jan, Jindřich

Za projevenou soustrast děkujeme.

děti s rodinami

vnoučata

Lidmila
sestra s rodinou

Richard
pravnuk
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Komunitní centrum Petrklíč v rámci projektu
Archa pomoci spolu s Dobrovolnickým centrem Protěž zvou seniory na

Podzimní procházky

  po Praze

Vždy jedno odpoledne v měsíci 
společně zavítáme na zajímavá 
místa v  Praze v  docházkové
i dojezdové vzdálenosti (pomocí
nízkopodlažních spojů MHD).

TERMÍN
20. říjen 2022 - Vyšehrad
9. listopad 2022 - Vršovice
14. prosinec 2022 - Vánoční Praha z Nám. Míru, 
přes Václavské nám. až na Staroměstské nám.

Procházky probíhají vždy od 13:30 do 16:30.

SRAZ
Na adrese KC Petrklíč - U Vršovického nádraží 30/30
(ve dvoře budovy Pacientského Hubu)

PŘIHLAŠOVÁNÍ
Na e-mailové adrese: dobrovolnici@petrklice.cz
nebo na telefonu: 731 274 242.
DC Protěž: 737 842 879, e-mail suchy@dcprotez.cz

www.archapomoci.cz
@archapomoci.cz

www.petrklice.cz
@petrklice.cz

www.dcprotez.cz
@dcprotez
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6.11. Zákostelská Soňa

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 6,18 

V každý čas se v Duchu svatém modlete a proste, bděte na modlitbách a vytrvale se 
přimlouvejte za všechny bratry i za mne.

Český ekumenický překlad

Praying always with all prayer and supplication in the Spirit, and watching thereunto 
with all perseverance and supplication for all saints.

King James Verision

mailto:vinohradsky.zpravodaj@email.cz

