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9:30 – 10:20 Historie sboru uvádí Martin Pavlík

Přivítání

Rozhovor s bývalými kazateli sboru

Prezentace o historii sboru

Píseň – K nebesům

10:30 – 10:45 Přestávka

10:45 – 12:00 Bohoslužba s kázáním uvádí Michal Balcar

Varhanní preludium: Lukáš Petřvalský

Společná píseň č.: 279

Sborová oznámení

Příběh pro děti: Michal Balcar

Dětská píseň: Pán Ježíš, přítel můj

Introit: Ř 11,33

Píseň pěveckého sboru: Anton Bruckner – Toto místo

Přímluvná modlitba: Jarmila Králová

1. čtení z Bible: Renata Náhunková – Kol 3,13-14.16-17

Píseň mužského sboru: Žalm 24

2. čtení z Bible: Eva Šubrtová – Řím 15,7-13

Modlitba ke kázání: Martin Pavlík

Kázání: Vít Vurst – „120 let za námi. A co dál?“

Píseň Maranatha Gospel: Brian Fentress – I Don't Know Where I'd Be

Modlitba s požehnáním: Vít Vurst

Sbírka pro potřeby sboru

Poslání: Kol 3,15

Společná píseň č.: 280

Varhanní postludium

 

PROSÍME VŠECHNY O VYPNUTÍ MOBILNÍCH TELEFONŮ BĚHEM BOHOSLUŽBY

Program sobotní bohoslužby
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● Vítejte při dnešní slavnostní bohoslužbě v kostele Církve adventistů 
sedmého dne v Londýnské ulici. Kázáním dnes dopoledne poslouží Vít 
Vurst.

● Příští sobotu bude kázat náš kazatel Michal Balcar.

● Děkujeme všem, kteří se v minulém týdnu přidali ke společným setkáním 
v rámci modlitebního týdne. Jsme vděční za tento impulz k oživení našeho 
modlitebního života jako jedinců i jako společenství. Nadále se takto 
budeme scházet každý pátek od 20:00 přes platformu Zoom.

● Na závěr modlitebního týdne také proběhne tradiční sbírka. Pro ni jsou 
určeny obálky na lavicích.

● Dnes si připomínáme 120. výročí vzniku našeho sboru. Vítáme mezi námi 
všechny hosty a na dálku také všechny ty, kteří se k dnešní bohoslužbě 
připojili živě přes internet.

● Po skončení dnešní bohoslužby jste všichni zváni ke společnému obědu - 
agapé.

● Vyjadřujme tento týden Bohu vděčnost za jeho vedení v minulosti 

a prosme o to, aby náš sbor byl stále místem živé víry, sloužícím 
společenstvím, Kristovým tělem. Prosme o Boží vedení do budoucích let i 
o to, aby se Pán již brzy vrátil. Prosme v duchu Ž 90,17. 

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:

1.760 Kč Sbírka pro misijní účely CASD
16.511 Kč* Sbírka a dary pro potřeby našeho sboru

*tj. 127% týdenní částky potřebné na nejnutnější výdaje provozu sboru 

https://zoom.us/j/4461978374
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HISTORIE LONDÝNSKÉ

1902 – 24. května bylo pokřtěno v Praze deset nových adventistů (a pět přijato 
podáním ruky), čímž vznikl náš sbor. Nejprve se scházel v bytě Antonína Šimona na 
Staroměstském náměstí a v následující dekádě také na mnoha dalších místech po Praze (např. 
nad slavnou pivnicí U Ježíška ve Spálené ulici – dnešní OC Kotva). V krátkých intervalech se 
v něm vystřídala řada kazatelů (Schimek, Thomas, Makovský, Bereck, Prillwitz, Wolfgarten, 
Josef Šimon, Antonín Urban, Oskar Studený). 

1929 – Československá jednota 
adventistů sedmého dne zakoupila 
dům v Londýnské ulici (nyní 30, 
dříve také číslovaný jako 35) v Praze 
2 (tehdy XII). Ještě téhož roku 
započala stavba objektu ve dvorním 
traktu, který od té doby sloužil jako 
modlitebna (nyní má číslo popisné 
30a). Na přiloženém plánku je vidět 
původní půdorys budovy.
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30. léta – V domě byla do vzniku Protektorátu 
Čechy a Morava provozována „Vegetárská a dietická 
jídelna“. Přiložené foto dokazuje, že doba 30. let 
nebyla vůbec jednoduchá. Náš sbor se ze dne na den 
ocitl v Mnichovské ulici (Münchener Strasse 30).

30. léta – Nad řádným chováním nájemníků bděl již tehdy důsledný domovní správce.
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1934-1937 – Navzdory nesnadné době náš sbor ve 30. letech velmi rychle početně 
rostl, což dokazuje výpis ze sborové knihy.

1940-1945 – Během 
těžkých let války byl pod domem v 
Londýnské ulici budován železniční 
tunel. Zvuk projíždějících vlaků je 
slyšet stále. V domě byl též 
zbudován protiletecký kryt ve 
sklepních prostorech.
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V obtížných chvílích se místní adventisté stále snažili pomáhat druhým. Velmi aktivní byli 
v charitativní práci nazývané podle biblické postavy – Tabita. Organizovali například sbírky 
šatstva a podobné aktivity. I když lze tuto dobu jen stěží nazvat dobou hojnosti, vzdávali 
členové našeho sboru Bohu díky za požehnání, které se jim dostávalo, jak ukazuje přiložená 
fotografie z bohoslužby díkuvzdání.
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V roce 1952 byl vyhlášen Státním 
úřadem pro věci církevní Zákaz činnosti 
Církve adventistů sedmého dne a 
veškerý nemovitý majetek byl 
zkonfiskován státem. Naše modlitebna se 
stala zkušebnou pěveckého sboru 
Československého rozhlasu. Bratři a 
sestry se čtyři roky scházeli k 
bohoslužbám ve vlastních bytech v 
ilegalitě. Teprve při znovupovolení 
činnosti v roce 1956 bylo možné zase 
prožívat společné bohoslužby. Azyl nám 
poskytl sbor Církve československé 
(Husův sbor) u Vinohradské vodárny. Z 
doby těsně před konfiskací 
(30.3.1952) pochází fotografie ze 
svatby manželů Králových z naší 
modlitebny.

8. února 1969 se mohl náš sbor vrátit do svého domova, tedy do modlitebny v 
Londýnské ulici. Byl zde ale vlastně hostem, který se o prostor musel dělit s rozhlasovými 
zpěváky. Předsálí používali zpěváci jako kuřárnu a ve velkém sále měli pro svou potřebu 
rozestavěné židle do půlkruhu, v jehož středu stál klavír. Pro sobotní shromáždění museli 
členové vinohradského sboru každý pátek přemístit klavír, doplnit další židle a uspořádat je do 
řad.
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Na Londýnské se hrálo a zpívalo. 
Vždycky jsme se pyšnili (a stále 
pyšníme) vynikajícím pěveckým 
sborem. Na snímcích jsou dlouholetá 
sbormistryně Ester Špinarová, ale i 
současní dirigenti Vlasta Jonczyová a 
Jiří Šubrt.
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V našem sboru se ovšem neprovozovala 
jen klasická hudba. Naše společenství bylo 
průkopníkem nových hudebních žánrů v 
křesťanském prostředí.
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V letech 1987-1990 proběhla rozsáhlá přestavba modlitebny podle návrhu ing. arch. 
Aleše Langa. Fotografie sborového společenství pocházejí z doby těsně před rekonstrukcí.

Samotná stavba probíhala 
z významné části svépomocí a 
uskutečnila se také díky 
mnohým brigádám věřících 
nejen z Prahy. 
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Poslední veliká přestavba, při které se 
modlitebna proměnila do dnešního 
stavu, proběhla v letech 2007-2009. 
Došlo k zasklení dvora, takže vzniklo 
prostorné atrium. To zdobí dvě 
skulptury, jejichž autorem je Jiří Vorel. 
První z nich zpodobňuje Krista na oslátku 
(Janovo evangelium 12,14-16). Druhá 
je uměleckým ztvárněním Ježíšova 
výroku „Já jsem vinný kmen, vy jste 
ratolesti.“ (Janovo evangelium 15,5). 
Jeho dílem je také kazatelna a stůl pro 
Večeři Páně. Důkladnou přestavbou 
prošel také bytový dům.
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Posledním výrazným doplňkem interiéru 
naší modlitebny je nová vitráž, která zdobí 
průčelí modlitebny nad kazatelnou. Pracuje s 
motivem ryby, která v sobě skrývá řecký 
akronym starokřesťanského vyznání víry.
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Náš sbor je ovšem více než z cihel stvořen z lidí, které spojuje společná 
víra, láska i naděje.
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KAZATELÉ SLOUŽÍCÍ NA LONDÝNSKÉ

V letech 1929-1931 byl kazatelem našeho sboru Karel 
Poledník. Na své působení v Praze vzpomínal takto: „V Praze 
jsme mohli s Boží pomocí a za finanční podpory tehdejší 
divize koupit dům, ve kterém byla restaurace s několika 
místnostmi a menším sálem. Ten jsme rozšířili a zařídili v něm 
pěknou modlitebnu. V Praze jsme také v té době získali 
mecenáše. Byl jím starší pán, Čechoameričan, který v 
Československu pobýval delší dobu. Každý měsíc donesl v 
obálce obnos zcela nových bankovek. Po delší době jsem se 
ho zeptal, zdali mu to nechybí. Odpověděl: ´Naopak, já si 
tím prodlužuji život. Dám si chudší večeři, a to velmi prospívá 
mému zdraví.´“

Mezi roky 1931-1933 byl kazatelem sboru Vilém 
Heller, tajemník pro vnitřní misii, který měl na starosti 
evangelizaci ve Středočeském sdružení. Jeho fotografii 
nemáme k dispozici.

Dimitrij Krynský sloužil jako kazatel sboru na 
Londýnské v letech 1933-1935 spolu s Františkem 
Šumberou. Vzpomíná na spolupráci takto: „Biblickou práci v 
samotné Praze rozdělil bratr Šumbera takto: Co je na pravé 
straně modlitebny, o to se budeš starat ty, co je na levé, o 
to se budu starat já. Ať se to týkalo evangelizace, pastorace, 
práce mezi členy, přáteli, péče o mládež atd. Za dva roky 
jsme si to měli vyměnit.“ Dimitrij Krynský se později stal 
předsedou Moravskoslezského sdružení.

Prvním kazatelem, který na Vinohradech působil delší 
dobu (1935-1947), byl František Šumbera. 
Na fotografii účastníků unijní konference z roku 1929 je 
v prostřední řadě označen křížkem.
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Následující tři roky, 1947-1950, na 
Vinohradech sloužil budoucí ředitel 
Teologického semináře, Miloslav Šustek. Na 
fotografii uprostřed pravděpodobně při 
tlumočení. Miloslav Šustek ovládal výborně 
několik jazyků. „Po roce jsem ve vinohradském 
sboru spolupracoval s absolventem semináře 
Otou Kloudou, který byl rodilý Pražák. 
Rozdělili jsme si biblickou práci v Praze i v 
okolních sborečcích, které spadaly do naší 
péče. Pán žehnal naší společné práci.“

Do doby ukončení zákazu činnosti 
(1948-1956) byl naším kazatelem Otomar 
Klouda, budoucí předseda Českého sdružení. 
Na fotografii je v pozadí při svatbě manželů 
Králových v roce 1952.

Následující dekádu (1957-1967) sloužil v našem sboru jako kazatel bratr Václav 
Voráč. Na fotografii ho vidíme ještě jako učitele Školy biblických nauk hned vedle Tobijáše 
Zigmunda, tehdejšího ředitele.
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Pouhé dva roky na Londýnské sloužil Jan 
Vyhnálek (1967-1969), než využil možnosti odejít 
z republiky před uzavřením hranic po okupaci vojsky 
Varšavské smlouvy. Jeho novým domovem se stalo 
Švýcarsko.

Do paměti našeho sboru se výrazným písmem 
zapsal učitel a preceptor Biblického semináře a 
kazatel Rudolf Duda. 

Dalším z kazatelů našeho sboru, kteří se následně 
stali předsedy Českého sdružení, byl Ervin Kobiela. 
Na Vinohradech sloužil v letech 1977-1983. 

Následující tři roky byl kazatelem vinohradského 
sboru Josef Hrdinka (1983-1986). 
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Složité roky přestavby modlitebny a 
také změny režimu prožil na Londýnské 
jako kazatel Enoch Martínek (1986-
1991). „Děkovali jsme Pánu za jeho 
vedení po celou dobu výstavby od zimy 
roku 1988 až do podzimu 1990, tedy 
více jak dva roky pilné práce mnoha 
stovek rukou bratrů a sester jak našeho 
sboru, tak i z dalších pražských sborů i z 
celé čs. unie.“

První roky znovu nabyté politické 
svobody (1991-1997) a velikého zájmu 
o křesťanskou víru sloužil v našem sboru 
bratr Jaroslav Doubravský.

Tři další roky vedl náš sbor Vladimír 
(Wlado) Krupa, absolvent Evangelické 
teologické fakulty. 
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Tradici budoucích předsedů Českého sdružení naplnil také Josef Cepl, jenž na Londýnské 
působil mezi roky 2000 a 2003.

10 let (2003-2013) byl kazatelem na 
Londýnské Radomír Jonczy, který současně 
působil také jako pastor gospelového sboru 
Maranatha Gospel Choir.

V současnosti jsou kazateli sboru na Vinohradech Martin Pavlík a Michal Balcar.
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13.11. Linhart Vlastislav
13.11. Plicková Jana
18.11. Lieblová Renata

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 – KOLOSKÝM 3,15 

A ve vašem srdci ať vládne pokoj Kristův, k němuž jste byli povoláni v jedno společné 
tělo. A buďte vděčni.

Český ekumenický překlad

And let the peace of God rule in your hearts, to the which also ye are called in one 
body; and be ye thankful.

King James Verision

mailto:vinohradsky.zpravodaj@email.cz

