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9:30 – 10:20 Sobotní škola / Atmosféra
Hlavní sál - uvádí Edvard Miškej ml. Basement – uvádí Jonáš Bujok

Společná píseň č. 99 a modlitba Atmosféra na téma:

Sobotní škola ve třídách O těšení, čekání

Sbírka na misijní projekty církve

Společná píseň č. 172 a modlitba

10:30 – 10:45 Přestávka

10:45 – 12:00 Bohoslužba s kázáním uvádí Josef Fuksa

Varhanní preludium: Eva Špinarová

Společná píseň č.: 279

Sborová oznámení

Informace z ADRy: Kristýna Staňková

Příběh pro děti: Eva Šubrtová

Introit: Ž 23,6

Společná píseň č.: 2

Přímluvná modlitba: Edvard Miškej ml.

1. čtení z Bible: Alice Jiráňová – Žd 10,5-10

Píseň pěveckého sboru: Johan Sebastian Bach – Kantáta BWV 208

2. čtení z Bible: Jana Vozanková – Mt 12,1-7

Modlitba ke kázání: Mirek Špinar

Kázání: Jiří Beneš – „Náboženství“

Hudební přednes: Vendula Vítek Imramovská, Eva Špinarová

Společná píseň č.: 34

Modlitba: Jiří Beneš

Sbírka pro potřeby sboru

Poslání: Lk 6,36

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 Jiří Beneš. 
Při odpolední bohoslužbě bude kázat bratr Jaroslav Šotola.

● Příští sobotu bude kázat bratr Robert Řehák a budeme prožívat rodinnou 
bohoslužbu. Více informací o jejím průběhu najdete ve zpravodaji. Příští 
sobota skýtá skvělou příležitost, jak pozvat přátele s dětmi.

● Dnes proběhlo další setkání Atmosféry. Na příští jste zváni 17. prosince. 
Dnes po bohoslužbě jste zváni na příjemné posezení u čaje a koláče.

● Na traktátu naleznete plakáty na adventní koncert našeho pěveckého 
sboru. Neváhejte pozvat své přátele a známé.

● Modleme se tento týden za práci ADRy a všechny její spolupracovníky. 
Prosme za to, aby viděli ve své práci smysl, cítili podporu církve a viděli, 
že jejich pomoc má hmatatelné důsledky. Prosme společně o požehnání pro 
ADRu, ale i ostatní humanitární ogranizace a všechny lidi, kteří svou prací 
zmírňují utrpení na tomto světě. Modleme se v duchu Mt 25,35-36. 

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:

2.310 Kč Sbírka pro misijní účely CASD 
13.320 Kč* Sbírka a dary pro potřeby našeho sboru

*tj. 102% týdenní částky potřebné na nejnutnější výdaje provozu sboru 

https://zoom.us/j/4461978374
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ON JE OBRAZ BOHA NEVIDITELNÉHO 
Kázání ze soboty 19.11.2022 – br. Michal Balcar

Kol 1,14-20

V perikopě Petrovo vyznání u Cesareje Filipovy, položil Ježíš svým učedníkům otázku, která 
je klíčová pro naši víru: Za koho lidé považují Syna člověka? A pak se obrátil přímo na ně: A 
za koho mě považujete vy? Tuhle otázku klade všem generacím svých následovníků. Text, 
který je základem tohoto kázání je raně křesťanským pokusem odpovědět na ni:

On je obraz Boha neviditelného, prvorozený všeho stvoření, neboť v něm bylo stvořeno 
všechno na nebi i na zemi – svět viditelný i neviditelný; jak nebeské trůny, tak i panstva, vlády a 
mocnosti – a všechno je stvořeno skrze něho a pro něho. On předchází všechno, všechno v něm 
spočívá, on jest hlavou těla – totiž církve. On je počátek, prvorozený z mrtvých – takže je to on, 
jenž má prvenství ve všem. Plnost sama se rozhodla v něm přebývat, aby skrze něho a v něm bylo 
smířeno všechno, co jest, jak na zemi, tak v nebesích – protože smíření přinesla jeho oběť na kříži. 
(Kol 1,15-20)

Tento text je hymnem, tedy oslavnou písní. Pochází ze starší tradice a list Koloským ji 
pouze cituje. To nám překladatelé ČEPu naznačují odsazením. Raně křesťanská církev tato 
slova pravděpodobně považovala za tak významná, že byla tradována a recitována. A my na 
ta slova téměř pozapomněli. Proč?

Protože je to text nesnadný, nesrozumitelný. Jeho struktura není snadno uchopitelná a 
motivů a neběžných slov je v něm mnoho. Pojďme ho zkusit společně rozplést:

- kdo je On, o kterém se zde mluví? Je to milovaný Syn, o kterém se mluví v 
předchozích verších. Do jeho království jsme byli přeneseni

- je obraz (eikón) neviditelného (aoraton) Boha. Boha, kterého nikdo nikdy neviděl a 
kterého si nesmíme znázorňovat. Sám Bůh porušuje své základní přikázání, protože hledá 
člověka. 

- dvakrát je zmíněno, že je prvorozený (prótotokos). Nejprve, že je prvorozený všeho 
stvoření a poté, že je prvorozený z mrtvých. Stojí tedy na počátku i na konci bytí. On ho 
stvořil, ale přijal i smrt, aby ho zachránil. Prvorozenství naznačuje výsadní postavení. Být 
prvorozený z mrtvých? Kdo si to může přát? Jen ten, kdo svou smrtí smrt porazí.

- v něm bylo stvořeno vše – viditelné i neviditelné. Starověký člověk věřil, že kromě 
fyzického světa je i ten metafyzický a ten je plný bytostí. Říkal jim třeba mocnosti, trůny, věky 
a panstva. Ovlivňuje i váš život svět neviditelný? Ba. Mnoho věcí, které nevidíme, má velikou 
moc. A On nad nimi vládne. 

- v něm našla potěšení (zalíbení) Plnost (pléróma). V něm se rozhodl přebývat Bůh, 
protože právě on je Plností, o které se zde mluví.

V tom textu plném vysoké teologie a významově zatížených pojmů se náhle objeví tři 
motivy, které ho z metafyzických výšin postaví rovnou na zem, sem mezi nás. První z nich je 
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zmíněn ve verši 18. On, který vládne životu a smrti je hlavou – církve? Té církve plné 
problémů, problémových lidí? Církve zápasící? Církve selhávající? Ano, právě té je hlavou. 
Druhý je zmíněný ve verši 20. Veškeré smíření totiž přinesl kříž. Právě v kříži, v té tělesné, 
bolestivé, pozemské smrti je tohle smíření. Poslední je zmínka o nás. Vždyť to veliké smíření se 
týká právě nás. I mě smířil. I pro mě se stal prvorozeným z mrtvých.

Prolog Janova evangelia také zmiňuje termín plnost. J 1,16: Z jeho plnosti jsme byli 
obdarováni my všichni milostí za milostí. Kraličtí říkají, že plnost je všechněch darů Božích jako v 
nepřevážené studnici nám k spaseních potřebných dostatečnost. Krásně tohle zaslíbení vyjádřil Jan 
Ámos Komenský ve své textu o studní nepřevážené:

1. Studně nepřevážená

všech Božských milostí,

k tobě úpí duše má,

tvých žízníc sladkostí,

Bože, Duchu svatý,

jenž’s posavad v darech svých

předrahých a rozkošných

přehojně bohatý.

2. Vladaři můj výborný,

braň a posilň mne sám,

by libý neb odporný

vítr sem ani tam

mnou nemoh viklati,

nýbrž ať v každé době

důvěřuji se tobě,

rač mi pomáhati.

J. A. Komenský (1592—1670)
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ADRA INFORMUJE O AKTUÁLNÍ POMOCI VE 
SPOLUPRÁCI S ADRA UKRAJINA

V Chernivetské, Kyjevské oblasti a Zakarpatské oblasti pomáháme s opravami domů 
zničených válkou (nová okna, dveře, topení, střechy, izolace, zabezpečujeme teplé oblečení, 
matrace, termo deky). 

Dále poskytujeme finanční pomoc – v rámci Humanitární pomoci a civilní ochrany EU 
poskytujeme víceúčelovou finanční pomoc pro více než 11 000 lidí. 

Pomáháme zajistit přístup k pitné vodě – v Zakarpatí máme zatím 1 vrt pro místní 
školku, v Mikolajevské, Donětské a Chersonské oblasti distribuujeme vodu.

Podporujeme kolektivní centra, která ubytovávají tzv. vnitřní uprchlíky (lidé na útěku ze 
svých domovů).

Jednáme o zakoupení/distribuci generátorů. 

Děkujeme za Vaši pomoc, modlitby a celkovou podporu. Vážíme si toho. 

Stále je možno přispět na veřejnou sbírku SOS ADRA Ukrajina – Portál Darujme.cz – 
darujme.cz/SOSADRA, číslo účtu 66888866/0300, variabilní symbol 500, nebo zakoupit 
Zimní humanitární balíček na www.adradarek.cz. Děkujeme.



7

Pomoc Ukrajině
na

Darujme.cz/SOSADRA

Pomozte s námi lidem zasaženým

konfliktem  na Ukrajině.

Přispějte na sbírku

Děkujeme!
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10. 12. v 18:00

Kostel Církve adventistů Praha – Vinohrady

Londýnská 30, Praha 2

Adventní koncert 

Výtěžek z dobrovolného vstupného bude v plné výši darován humanitární 

organizaci ADRA.

chrámového pěveckého sboru pod vedením Vlasty Jonczyové
a Jiřího Šubrta
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ADVENTNÍ KONCERT  
3. NEDĚLE ADVENTNÍ
KOSTEL SV. JAKUBA V BEROUNĚ

11. 12. 2022

VSTUPNÉ 
ZDARMA

Na programu skladby:  
A. Vivaldiho, G. F. Händela,  

O. Glejlo, L. Petřvalského a další

Účinkují:  
Chrámový sbor Církve adventistů  
sedmého dne Praha – Vinohrady,  

Lukáš Petřvalský – varhany

15:00

Generální 
partner: 

Dlouholetý partner: 
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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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ZÁPIS VÝBORU SBORU

ZÁPIS z jednání výboru sboru CASD Vinohrady ze dne 23. listopadu 2022

Přítomni: Jarmila Králová, Eva Šubrtová, Silvie Chytrá Dratvová, Josef Fuksa, Martin 
Pavlík, Michal Balcar, omluvena Renata Náhunková

1) Čtení z Písma - Žalm 97 a společné modlitby

2) Diskuse o zápisech z výboru

- starší zápisy jsou pro všechny členy výboru přístupné na Google disku

- zápisy z výboru je třeba ke zveřejnění ve zpravodaji upravovat, výbor sboru zápis 
odsouhlasí na konci svého jednání (odsouhlaseno)

3) Proběhla kontrola zápisu z minulého výboru

- kazatelé dále informovali výbor sboru o plánovené evangelizaci Christ for Europe

- výbor sboru chce hledat vhodnou formu, jak se zapojit do zvěstování Krista pro 
Evropu v roce 2023 (sociální, kontemplativní, kulturní)

4) Výbor sboru zhodnotil průběh jubilejní bohoslužby. Ta proběhla dobře a k Boží 
oslavě. Náklady na průběh bohoslužby nepřekročily schválený rozpočet.

5) Rozhovory s pamětníky ze sboru. Výbor sboru (Josef Fuksa) osloví Martina Babku 
a Edvarda Miškeje, zda by byli ochotni natočit videa s vybranými pamětníky. 

6) Uskuteční se akce - pečení vánoček. Rozvoz proběhne 14.-16.12. Zorganizuje Eva 
Šubrtová a kazatelé.

7) Kazatelé informovali výbor sboru o dvou zájemcích z ukrajinského sboru, kteří mají 
zájem o provozování kavárny. Zájemci vytvoří koncept, se kterým seznámí výbor sboru. 
Poté proběhne osobní setkání.

8) Práce s mládeží - Martin Pavlík informoval výbor sboru o akci JOMO, kterou 
pořádá České sdružení (společně odd. mládeže a odd. Pathfinderu), do které se přihlásilo pět 
(až sedm) mladých lidí z našeho sboru. Akce bude probíhat 6 víkendů v následujících dvou 
letech.

9) Výbor sboru projednal návrh změny liturgie, který přednesla Silvie Chytrá 
Dratvová. Liturgii zanecháme v současné podobě beze změn.

10) Výbor sboru projednal změnu účelu benefice adventního koncertu chrámového 
pěveckého sboru. Benefice bude věnována ve prospěch ADRA.

11) Výbor začal s přípravami na sborový víkend 2023, aby členové byli co nejdříve 
informováni o termínu.

zapsal Michal Balcar
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OHLÉDNUTÍ ARCHY POMOCI

Letošní podzim byl co do akcí pro seniory v Arše pomoci velmi pestrý a barvitý. 

Po společném zářijovém výletu seniorů do Plzně s prohlídkou místního sboru KVK 
centrum a také samotného města Plzeň, se senioři mohli zúčastnit komentovaných procházek 
po Praze. Na první zavítali na Vyšehrad a na druhé senioři poznali zajímavá místa Vršovic, po 
kterých nás provázela bývala starostka Prahy 10, paní Renata Chmelová.

V říjnu se ti, kteří pečují o seniory a další blízké doma, setkali v rámci semináře „Jak 
pečovat o své blízké v domácím prostředí“. Zde byla hostem vynikající lektorka paní Alena 
Mocková, která svým přístupem, sdělenými informacemi i zkušenostmi velmi obohatila 
všechny účastníky semináře. 

Na téma osobní, majetkové i internetové bezpečnosti se v tomto týdnu uskutečnil 
seminář, kde předali mnoho cenných rad a informací hned tři odborníci – soudní znalec, pan 
Vladimír Maršík a také dva příslušníci Městské policie, paní Lenka Hoffmanová a Ondřej 
Hnátek. Ti seznámili s užitečnou i dostupnou technikou na zajištění osobní bezpečnosti, 
zabezpečení svého majetku i s aktuálními trendy, na které by si senioři měli dát pozor. 

Do konce roku jsou pro seniory připraveny ještě dvě akce. První se uskuteční 6. 12. 
2022 od 10.00 hod., a to seminář „Na co si dát pozor ve světě financí“. Senioři se dozví 
přínosné informace o životním i neživotním pojištění, běžných účtech i různých formách 
spoření, úvěrech i kreditních kartách a dalších finančních produktech, aby se v této oblasti 
lépe orientovali. Budou se moci zeptat také na vše, co je z tématu financí zajímá. Adresa: U 
Vršovického nádraží 30/30, Praha 10, 1. patro.

V polovině prosince se vydáme na společnou komentovanou procházku centrem Prahy, z 
Náměstí Míru, přes Václavské náměstí až na Staroměstské náměstí. Procházka se uskuteční 14. 
12. od 13.30 hod. Sraz U Vršovického nádraží 30/30, Praha 10 (před budovu).

Pozvánky na akce najdete na webových stránkách: www.archapomoci.cz. 

Za Archu pomoci

Jana Perdomo
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VÝROČÍ SBORU V OBRAZECH
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27.11. Balcar Pavel ml.
28.11. Hellebrand René
30.11. Vlach Richard
1.12. Moravec Jan

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 – LUKÁŠ 6,36 

Buďte milosrdní, jako je milosrdný váš Otec.
Český ekumenický překlad

Be ye therefore merciful, as your Father also is merciful.
King James Verision

mailto:vinohradsky.zpravodaj@email.cz

