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

Společná píseň č. 290 a modlitba

Sobotní škola ve třídách

Sbírka na misijní projekty církve

Společná píseň č. 159 a modlitba

10:30 – 10:45 Přestávka

10:45 – 12:00 Bohoslužba s kázáním uvádí Silvie Chytrá Dratvová

Varhanní preludium: Marta Píchová

Společná píseň č.: 279

Sborová oznámení

Příběh pro děti: Zbyšek Jonczy

Introit: Ž 67,2

Společná píseň č.: 129

Přímluvná modlitba: Tomáš Chytrý

1. čtení z Bible: Jan Pícha – Abk 3,17-18

Společná píseň č.: 167

2. čtení z Bible: Silvie Chytrá Dratvová – Ž 124,1-8

Modlitba ke kázání: Marcela Fuková

Kázání: Zbyšek Jonczy – „Kdyby“

Společná píseň č.: 218

Modlitba: Zbyšek Jonczy

Sbírka pro potřeby sboru

Poslání: Př 3,3-5

Společná píseň č.: 280

Varhanní postludium

14:15 Odpol. bohoslužba s kázáním: Zdena Miškejová 

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 Zbyšek Jonczy. 
Odpoledne promluví sestra Zdena Miškejová.

● Příští sobotu bude kázat bratr Michal Balcar.

● HopeTV připravila pro sobotu 7. ledna 2023 novoroční online odpolední 
bohoslužbu. Na Youtube kanálu a Facebookové stránce se můžete těšit 
na zajímavý program, jehož součástí bude úvod do nového čtvrtletí sobotní 
školy, dětský animovaný příběh, novoroční pozdravy a zamyšlení. Připojit 
se můžete 7.1. odpoledne ve 14:00 hodin.

● Zítra ráno se uskuteční tradiční novoroční výstup na horu Říp, který 
pořádají Mirek a Dáša Kvintusovi. Sraz je v 10:00 na parkovišti pod horou 
a po zdolání vrcholu jsou všichni zváni na teplou polévku. Bližší informace 
naleznete ve zpravodaji.

● Prosme Boha o hojnost jeho požehnání do celého nového roku 2023. 
Zvláště se přimlouváme za odvahu nechat se vést Hospodinem, a také 
za radost, moudrost a jistotu, že v ničem nejsme sami. Modleme se 
v duchu Ř 8,28.

 

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:

0 Kč Sbírka pro misijní účely CASD 
14.400 Kč* Sbírka a dary pro potřeby našeho sboru

*tj. 111% týdenní částky potřebné na nejnutnější výdaje provozu sboru 

https://zoom.us/j/4461978374
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JISTÝ ČLOVĚK 
Kázání ze soboty 24.12.2022 – br. Michal Balcar

Text k mému dnešnímu kázání je velmi dobře známý. Slýcháme ho totiž nejméně čtyřikrát 
do roka při čtení tzv. ustanovení Večeře Páně. Já sám ho čtu ještě mnohem častěji. A přesto 
jsem se nad ním nikdy hlouběji nezamýšlel. Prostě jsem ho bral jako jakousi výplň. Někde se 
musela odehrát poslední večeře, tak se jednoduše někde odehrála. Pojďme ale vyjít z 
předpokladu, že v Bibli není nic jako “výplň” a každá perikopa má svůj význam. Co nám tedy 
říká tento na první pohled nijak nedůležitý příběh?

Prvního dne o svátcích nekvašených chlebů přišli učedníci za Ježíšem a řekli: „Kde chceš, 
abychom ti připravili velikonoční večeři?“ On je poslal do města k jistému člověku, aby mu řekli: 
„Mistr vzkazuje: Můj čas je blízko, u tebe budu jíst se svými učedníky velikonočního beránka.“ 
Učedníci učinili, jak jim Ježíš nařídil, a připravili velikonočního beránka. (Mt 26,17-19)

Pokud nám tato perikopa chce říct, kde byla tzv. horní místnost, tak nám to říká 
velmi zvláštním způsobem. Velmi vágním. Ústřední postavou je “jistý člověk”. Zjevně zná 
Ježíše, protože instrukce, které dostanou učedníci, říkají, že ho mají oslovit s tím, že si “Mistr” 
něco přeje a on už bude vědět, o koho jde. Současně platí, že ho neznají učedníci. A navíc 
jeho jméno nepotřebujeme znát ani my. 

Celou věc ještě víc zamlží Marek s Lukášem (kteří uvádějí stejnou verzi, nepochybně 
původně Markovu). „Jděte do města a potká vás člověk, který nese džbán vody. Jděte za ním, a 
kam vejde, řekněte hospodáři: ‚Mistr vzkazuje: Kde je pro mne světnice, v níž bych jedl se svými 
učedníky velikonočního beránka?’ A on vám ukáže velkou horní místnost, zařízenou a připravenou; 
tam pro nás připravte večeři!“ Působí to téměř náhodně a zároveň připraveně.

Hlavní postavou je anonymní učedník, ale jeho role je zásadní. Bez něj by se 
nemohla odehrát událost, která je základem ústředního rituálu naší víry. 

Když jsme byli s Radkem Jonczym v Jeruzalémě, ukázali nám horní místnost (kraličtí 
říkají “večeřadlo”). Jak jsem byl skeptický ke všem křesťanským místům, tak u tohohle 
dvojnásob. Vždyť sama Bible nám o její lokaci skoro nic neříká.

Co nám tedy tento příběh říká? 

Pán má své učedníky, o kterých třeba vůbec nic nevíme, a přesto mu slouží. On zná 
své věrné. On ví, kdo jsou členy jeho církve a tenhle seznam členů má to nejpřísnější GDPR, 
protože se ho nedozví nikdo, jenom On. A jenom on povolává do své služby. 

To, co udělal jistý člověk, není nic zvláštního. Prostě Ježíšovi a jeho učedníkům půjčil 
na pesachovou večeři místnost. Ale naše služba Boha se skládá z právě takových obyčejných 
věcí. Přesně k tomu jsme povoláváni. Pokud toužíme po slavných a hrdinských činech, nejsme 
v té pravé víře.

Kraličtí ve výkladech k Šestidílce říkají k tomuto textu: “Krystus Pán posílaje Petra a 
Jana do města Jeruzaléma, zejména jim, ani osoby ani domu do něhož jít měli, nejmenoval, 
ale toliko, že je člověk nějaký nesa dčbán vody potká, jim oznámil a aby vejdouce za ním do 
domu, u hospodáře toho jemu hospodu zjendali, jim poručil: a to proto jim neoznámil o tom 
domu, aby oni o jeho vševědoucnosti jsouce ujištěni, věděli, že on ne nějakou náhodou, ale 
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věda o smrti, dobrovolně jde do Jeruzaléma: a protož aby se na jeho smrti potupné nehoršili.” 
Moc se mi líbí ten obrat, aby mu “hospodu zjednali.” Ale ještě důležitější je konec toho 
odstavce. Měli tím být ujištěni o tom, že věci jsou tak, jak mají být a proto se nemají ani nad 
jeho smrtí horšit. To se stejně stalo, ale možná si na tuhle chvíli vzpomněli později a byli 
ujištěni.

Když se Ježíš narodil, nebylo pro něj místo pod lidskou střechou. Po 33 letech to 
bylo jinak. Sice neměl v Jeruzalémě svůj dům, ale měl v něm své následovníky. Poslední 
šťastná chvíle, kterou prožil se svými učedníky, se mohla odehrát díky jistému člověku. Možná 
to mohl být kdokoli z nás. Vlastně i my děláme to, co dělal on. Chystáme Pánu místnost a 
zveme ho, aby tam oslavil svou Večeři. A on ve své milosti přijde a jí s námi a my s ním. To 
je přece obrovské privilegium, že je tady dnes s námi a dává se nám. Že můžeme přijímat jeho 
odpuštění, jeho slitování a jeho lásku. Pojďme společně ke stolu Páně.

AMEN
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Neděle dne 1. 1. 2023

Sraz v 10:00  na parkovišti pod horou, obec Krabčice-Rovné

Pod horou je placené parkoviště, jinak lze parkovat někde v obci.

Nezapomeňte pevnou obuv, teplé oblečení.

Bývá tam více lidí a cesta na vrchol může být kluzká, sice bez sněhu, 

ale po cestě může foukat.

Po zdolání vrcholu Vás zveme na teplou polévku.

Adresa: Dobříň , ulice K Přívozu 210, 413 01 Roudnice nad Labem

Kdo zabloudí,  bude volat SOS : 

775 715 896 (Mirek)

 604 263 109 (Dáša)

                    Srdečně zve Mirek a Dáša Kvintusovi

TRADIČNÍ NOVOROČNÍ VÝSTUP NA ŘÍP
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NOVOROČNÍ BOHOSLUŽBA S HOPETV

NOVOROČNÍ
ONLINE
BOHOSLUŽBA
S HOPETV

07/01/2023 — 14.00

2023
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STŘÍPKY Z MINULÉ SOBOTY
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PŘÁNÍ ARCHY POMOCI

Přání do nového roku

Milí senioři a vy, kteří pečujete o své blízké, sestry a bratři,

rádi bychom Vám popřáli do nového roku Boží požehnání, ochranu, pevné zdraví a 
radost na každý den. Stejně jako v roce 2022 tu pro Vás chceme být i v nadcházejícím roce 
2023, kdybyste potřebovali pomoci při řešení sociálně-zdravotní situace své nebo svých 
blízkých.

Za Archu pomoci 

Jana Perdomo

737 385 530

www.archapomoci.cz 
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2.1. Hellebrandová Martina
2.1. Pribiš Tomáš
3.1. Zákostelský Pavel
5.1. Kaplanová Lenka
5.1. Baljajevová Alena
6.1. Čuzela-Bilač Renata
7.1. Pokorná roz. Heiszová 
Simona

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 čtvrtečních 17 hodin 
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 – PŘÍSLOVÍ 3,3-5

Ať tě neopouští milosrdenství a věrnost! Přivaž si je na hrdlo, napiš je na tabulku svého 
srdce.

Tak najdeš milost a uznání v očích Božích i lidských.
Důvěřuj Hospodinu celým srdcem, na svoji rozumnost nespoléhej.

Český ekumenický překlad

Let not mercy and truth forsake thee: bind them about thy neck; write them upon the 
table of thine heart:

So shalt thou find favour and good understanding in the sight of God and man.
Trust in the LORD with all thine heart; and lean not unto thine own understanding.

King James Verision

mailto:vinohradsky.zpravodaj@email.cz

