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

Společná píseň č. 99 a modlitba

Sobotní škola ve třídách

Sbírka na misijní projekty církve

Společná píseň č. 153 a modlitba

10:30 – 10:55 Přestávka

10:55 – 12:10 Rodinná bohoslužba s kázáním
Varhanní preludium: Lucka Pavlíková

Sborová oznámení

Chvály

Kateřina Staňková – Jer 17,8

Budu jako strom

Sára Kvintusová – Jak 1,5

Moudrost

Vzpomínka na tábor

Sebastian Jonczy – Ef 3,17-18

Slunce Kristovy lásky

Modlitba: Staňkovi

Přivítání miminka Diana Jón: Jarmila Králová a Kristýna Staňková

Píseň pěveckého sboru: Bim Bam

1. čtení z Bible: Filip Žalud – Ž 86,1-5

Píseň dětí Tobě patří chvála

2. čtení z Bible: Rozálka Bijoková – L 2,10-14

Kázání: Robert Řehák

Hudební přednes: Anička Bartáková

Závěrečná píseň: Hosana

Modlitba s požehnáním: Radek Jonczy

Sbírka pro potřeby sboru

Poslání: Ef 5,1-2

Varhanní postludium

14:15 Odpol. bohoslužba s kázáním: Edvard Miškej ml. 

Program sobotní bohoslužby
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● Vítejte při dnešní rodinné bohoslužbě v kostele Církve adventistů sedmého 
dne v Londýnské ulici. Kázáním dnes dopoledne poslouží bratr Robert 
Řehák. Při odpolední bohoslužbě bude kázat bratr Edvard Miškej.

● Příští sobotu bude kázat bratr Radek Jonczy.

● Celý víkend probíhá soustředění zpěváků našeho chrámového pěveckého 
sboru. Přejeme jim i dirigentům hodně síly.

● Připomínáme, že příští sobotu 10.12. proběhne v našem kostele od 18:00 
adventní koncert. Neváhejte pozvat své přátele a známé. Stejně tak zveme 
na koncert našeho pěveckého sboru v Berouně – bližší informace naleznete 
ve zpravodaji. 

● Máme radost z dnešní výjimečné bohoslužby, a proto se chceme tento 
týden modlit především za děti a rodiny v našem společenství. Prosíme o 
jejich požehnání a ochranu, a taky za dobré vztahy. 
Modleme se v duchu 1. Královské 8,57.

 

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:

1.105 Kč Sbírka pro misijní účely CASD 
9.530 Kč* Sbírka a dary pro potřeby našeho sboru

*tj. 73% týdenní částky potřebné na nejnutnější výdaje provozu sboru 

https://zoom.us/j/4461978374


4

NÁBOŽENSTVÍ 
Kázání ze soboty 26.11.2022 – br. Jiří Beneš

Žd 10,5-10 Mt 12,1-7

Všimli jste si, v jakém významu užívá v evangelijním textu našeho druhého čtení (Mt 
12,1-7) Ježíš výraz oběť? Tím výrazem označuje kritiku zbožných, kteří nemají pochopení pro 
hlad učedníků a odsuzují je za to, co dělají. Zbožní se chovají nábožensky – hodnotí druhé 
podle náboženských zákonů. Podobné to je v Mt 9,9-13. Tam opět zbožní hodnotí, ale nyní 
samotného Ježíše. A Ježíš jim opět cituje Hospodinův výrok: „nechci oběť“. Oběť je metafora 
pro náboženství. Ježíš tedy výraz „oběť“ neužívá v původním smyslu, ale v přeneseném smyslu 
jako metaforu pro náboženské chování, které ubíjí duchovní život, tj. víru. A k tomu si dnes 
otevřeme text, který bude základem dnešního kázání: Ž 40,7-9.

„Oběť, ani přídavnou oběť sis neoblíbil. Uši jsi pro mě vyhloubil / protesal. Zápalnou oběť ani 
oběť za hřích nežádáš“ (Ž 40,7). Žalmistovo zjištění je v souladu s Hospodinovým výrokem u 
proroka Ozeáše: „Chci milosrdenství, ne oběť, poznání Boha je nad zápaly“ (Oz 6,6; ČEP; srov. 
Iz 1,11-13). Žalmista zde navazuje na prorockou tradici, která relativizuje kult, chrámovou 
bohoslužbu (ritály) a popisuje Hospodinovu distanci od izraelské kultické praxe v chrámu 
(Bohu se nelíbí náboženský kult, mechanismus obětí). A vyvozuje z toho, že Bůh nechce 
lidskou náboženskou aktivitu, protože chce sám na člověka působit.

V protikladu s lidskými náboženskými mechanismy stojí v Ž 40,7 aktivita Hospodinova 
týkající se žalmistových „uší“, tedy orgánu, jímž má do žalmisty nasloucháním vstupovat 
Hospodinův výrok. Podobně i Hospodinův služebník v Iz 50,5 říká: „Panovník Hospodin mi 
otevřel ucho a já jsem nebyl vzpurný“, neboť mé „ucho nebylo dříve otevřeno“ (Iz 48,8). Pokud 
to Bůh neučiní 1, nelze jej slyšet („mají uši, ale neslyší“; Jr 5,21), neboť člověk má „neobřezané 
uši“ (Jr 6,10). Protesání žalmistových „uší“ je tedy výrazem Hospodinova zájmu o žalmistu, 
proměny žalmistovy a připoutání žalmisty k Bohu. To, s čím si Bůh dal práci (se žalmistou, s 
jeho „ušima“), na tom mu zřejmě záleží. Hospodinova aktivita a z ní vyplývající naslouchání 
Bohu je podle žalmisty nadřazeno lidské náboženské praxi. Hospodin nechce náboženství 
(obětování obětí), ale naslouchání, zcela v souladu s tím, co říká Samuel v 1 S 15,22. 

Upozorněním na svůj příchod naznačuje žalmista, že je mimořádnou postavou (v Ž 40,7-
9 možná mluví mesiáš) a totéž vyplývá i ze zprávy o tom, že se o něm ze „svitku“ ví dříve, než 
se objeví na scéně. O jaký „svitek“ jde, z jeho slov nijak nevyplývá. Možná je to Pentateuch. 
Trpný rod „je psáno“ představuje nepřímé upozornění a skrytou Boží aktivitu: byl to Bůh, 
který způsobil, že je o něm řeč „ve svitku“, že je znám před svým příchodem. Proto (a) je 
žalmistova (mesiášova) postava alternativou (náhradou) kultu; (b) je zmínka o „uších“ v 40,7 
vysvětlením, proč přišel: slyšel Boží výrok, přišel na Hospodinův pokyn plnit Hospodinem 
daný úkol. V Ž 40,9 žalmista sděluje, že uskutečňování Boží vůle je alternativa k obětní 
(kultické) praxi. Život podle Boží vůle je alternativa k náboženství.

Žalmista může činit, v čem má Bůh zalíbení proto, že má sobě zdroj tohoto počínání. Tím 
je „Tóra Tvoje“ (Ž 40,9). Výraz „Tóra“ znamená ukazatel či učení (nikoli zákon) a označuje 
Hospodinovy výroky. Tím je žalmista řízen, z toho žije a pak žije v souladu s Bohem. A je-li 
Boží vůlí „Tóra Tvoje“, pak žít podle Boží vůle znamená žít podle Hospodinovy „Tóry“. Pak 
tedy žalmista vykonává to, co je Bohu milé. Žalmista je ovlivňován, ovládán zevnitř 
Hospodinovými výroky. Ž 40,7-9 je citován v listu Židům. Autor listu citovaný text vykládá 
tímto způsobem: 
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a) připisuje tato slova Ježíši Kristu;

b) opakováním vyzdvihuje dvě věty. První zní: „Když napřed říká: Oběti a obětní dary a 
celopaly a oběti za hřích jsi nechtěl ani se ti nelíbily – tedy ty, které se obětují podle Zákona“ (Žd 
10,8; ČSP). Nebo: „Předně říká: ... nenašel jsi v nich zalíbení“ (ČEP). Druhá věta zní: „potom 
řekl: Hle, tu jsem, abych vykonal (Bože) tvou vůli“ (Žd 10,9; ČSP). Na toto sdělení výslovně 
naráží Ježíš a v Novém zákoně jsou uvedeny tři Ježíšovy citace tohoto výroku (Mt 26,39.42; 
J 6,38);

c)  upozorňuje na to, v jakém pořadí jsou řečeny: „když napřed říká ... potom řekl“ (Žd 
10,8.9; ČSP), aby z toho mohl vyvodit své zjištění. Pořadím vyjadřuje jejich důležitost;

d) vkládá dvě interpretační vysvětlivky pro zdůraznění: „ani se ti nelíbily – tedy ty, které se 
obětují podle Zákona“ (Žd 10,8; ČSP);

e) vyvozuje z toho závažné zjištění: „to první ruší, aby ustanovil to druhé. V této vůli jsme 
posvěceni skrze oběť těla Ježíše Krista jednou provždy“ (Žd 10,9-10; ČSP). To první, co je 
zrušeno, je náboženský mechanismus obětního rituálu (nikoli Hospodinův výrok). Křesťana 
neovládají neosobní pravidla kultických zákonů, ale živý Bůh. Je to proto, že „oběti ... 
nemohou nikdy dokonale očistit ty, kdo s nimi přicházejí“ Žd 10,1; ČEP), „je nemožné, aby krev 
býků a kozlů odstraňovala hříchy“ 2. To druhé, co je nastoleno, je: život podle Hospodinovy 
vůle. Ten, kdo koná Boží vůli (tj. předně Ježíš Kristus), „ruší prvé, aby ustanovil druhé“. Vše se 
odvíjí od dvou Hospodinových výroků, které cituje Ježíš: „Milosrdenství chci, ne oběť“ (1 S 
15,22; Mt 9,13; 12,7; ČSP); „Neboť já mám zalíbení v milosrdenství, ne v obětech, poznání 
Boha jsem si oblíbil víc, než zápalné oběti“ (Oz 6,6; ČSP);

f) doplňuje: ne všechny oběti ztratily smysl a účinnost. Jedna smysl má: ta, kterou přinese 
stvitkem ohlášený, přicházející postava (Ž 40,8), která k tomuto účelu dostala „tělo“ 3. Bůh 
tedy přijímá jako oběť to, když mu jím vyvolený člověk odevzdá to, co mu Bůh předtím dal 
(„tělo“), tj. sebe sama (srov. Ř 12,1). 

Autor listu Židům podává jen výklad, jejž nelze klást na stejnou úroveň s Hospodinovými 
výroky o obětech. Je ovšem pozoruhodné, jakou váhu připisuje septuagintnímu znění 
(alexandrijskému překladu) Starého zákona (odtud je věta „tělo připravil jsi mi“). Pro něj je to 
Bible a tak s tím pracuje jako s kanonickým textem, který má autoritu. Hebrejskému textu 
Tanachu nevěnuje pozornost. 

Naslouchání Bohu a plnění Jeho vůle je to, co je důležitější, než náboženství. 

Amen

 1 „Hospodin vám však až dodnes nedal srdce, které chápe, oči, které vidí a uši, které slyší“ (5 
Moj 29,3; ČSP).

 2 Žd 10,4; ČSP. Podobně to zaznělo již v Žd 9,9: „oběti ... nemohou v jeho svědomí 
přivést k dokonalosti toho, kdo Bohu slouží“ (ČSP).

 3 „On však přinesl jedinou oběť za hříchy a navždy usedl / když navždy přinesl jednu oběť, 
usedl po pravici Boží ... neboť jedinou obětí učinil navždy dokonalými ty, kteří jsou 
posvěcováni“ (Žd 10,12.14; ČSP).
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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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NOVINKY V HOPETV

Křesťanská televize HopeTV uvádí nový dětský seriál Ahoj, námořníci!

Vítejte na palubě lodi kapitána Jirky! Spolu s ním, s jeho synkem Matějem a papouškem 
Karlem zažijete nezapomenutelnou plavbu po moři. Dozvíte se spoustu zajímavých věcí, 
poznáte nové kamarády a naučíte se s nimi nové písničky. Těšíme se na vás!

Tak pozor! Vyplouváme každý pátek v 19:00 z YouTube kanálu HopeTV!

Dětský písničkový seriál s kapelou Only His je určen pro děti ve věku 3-7 let a pro 
všechny hravé rodiče.
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ARCHA POMOCI ZVE
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6.12. Svobodov Zdena
7.12. Vonášková-Nováková Jana
9.12. Pytková Marie

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 5,1-2

Jako milované děti následujte Božího příkladu
a žijte v lásce, tak jako Kristus miloval nás a sám sebe dal za nás jako dar a oběť, jejíž 

vůně je Bohu milá.
Český ekumenický překlad

Be ye therefore followers of God, as dear children;
And walk in love, as Christ also hath loved us, and hath given himself for us an offering 

and a sacrifice to God for a sweetsmelling savour.
King James Verision

mailto:vinohradsky.zpravodaj@email.cz

