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9:30 – 10:20 Sobotní škola uvádí Edvard Miškej

Společná píseň č. 105 a modlitba

Sobotní škola ve třídách

Sbírka na misijní projekty církve

Společná píseň č. 328 a modlitba

10:30 – 10:45 Přestávka

10:45 – 12:00 Bohoslužba s kázáním uvádí Eva Šubrtová

Varhanní preludium: Lukáš Petřvalský

Společná píseň č.: 279

Sborová oznámení

Požehnání

Příběh pro děti: Michal Balcar

Introit: Iz 42,10.12

Společná píseň č.: 95

Přímluvná modlitba: Jan Bárta

1. čtení z Bible: Martin Babka – Ž 24

Píseň pěveckého sboru: G. P. da Palestrina – Jesu! Rex admirabilis.

2. čtení z Bible: Helena Haluzová – Ef 3,1-12

Modlitba ke kázání: Antonín Moravec

Kázání: Michal Balcar – „Svobodně a s důvěrou“

Novoroční verše

Společná píseň č.: 393

Modlitba: Michal Balcar

Sbírka pro potřeby sboru

Poslání: 1 Pt 2,15-17

Společná píseň č.: 280

Varhanní postludium

14:15 Odpol. bohoslužba s kázáním: Michal Balcar 

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 i odpoledne poslouží bratr 
Michal Balcar.

● Příští sobotu bude kázat bratr Martin Pavlík.

● Dnes po skončení kázání budou rozdány novoroční verše.

● V úterý 10.1. začíná období Deseti dnů modliteb vyhlášené naší církví. 
Prosíme, abyste se v této době zvláštním způsobem ztišili k modlitbě před 
naším Pánem a odevzdali mu celý rok 2023 do rukou. Ve čtvrtek 19.1. 
se v 18:00 sejdeme ke společným modlitbám osobně na Londýnské.

● 11.1. v 18:00 se ke svému plánovanému setkání sejde výbor sboru.

● Kéž je začínající rok časem, kdy budeme společně hledat a nacházet Boží 
vůli. Prosme Boha, aby nám dal odvahu a vytrvalost podle jeho vůle také 
žít. Modleme se v duchu Ž 105,4.

 

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 
13.729 Kč* Sbírka a dary pro potřeby našeho sboru

*tj. 106% týdenní částky potřebné na nejnutnější výdaje provozu sboru 

Sbírka 13. soboty: 6.800 Kč

https://zoom.us/j/4461978374
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KDYBY 
Kázání ze soboty 31.12.2022 – br. Zbyšek Jonczy

Žalm 124 

Poutní píseň, Davidova. KDYBY sám Hospodin nebyl při nás - Izrael ať řekne -,2  kdyby sám 
Hospodin nebyl při nás, když proti nám povstali lidé, 3  zaživa by nás tehdy zhltli v hněvu, jímž proti 
nám vzpláli. 4  Tehdy by nás zatopily vody, dravý proud by se přes nás valil, 5  tehdy by se přes nás 
převalily vzduté vody. 6  Požehnán buď Hospodin, že za kořist nás nedal jejich zubům! 7  Unikli 
jsme jako ptáče z osidla lovců. Osidlo je protrženo, unikli jsme! 8  Naše pomoc je ve jménu 
Hospodina; on učinil nebesa i zemi.

Uvědomili jste si někdy, jak často používáme slovo KDYBY? 

• Kdybychom na dovolenou vyjeli o týden dříve, měli bychom krásné počasí. 

• Kdybych k tomu lékaři zašel dříve, jak mi všichni radili, tak by to nemuselo skončit 
tak tragicky.

• Kdybychom vyjeli o deset minut dříve, tak jsme nemuseli trčet v koloně.

• Kdybych si tu peněženku lépe schoval, tak by mi ji neukradli.

Díváme se  zpátky, a víme, co by to chtělo, a co se nestalo, ale už je to všechno jenom 
KDYBY. A na KDYBY se nehraje, protože KDYBY už nic nezmění. Nanejvýš se z toho 
můžeme poučit, ale čas už nevrátíme.

Možná se budete divit, ale i v Bibli máme mnoho takových KDYBY. Až jsem se divil, 
kolik jsem jich tam našel. A Biblická KDYBY, jsou používané nejrůznějším způsobem.

Třeba v tom žalmu 124

• KDYBY sám Hospodin nebyl při nás, skončili bychom špatně. 

• KDYBY Hospodin nebyl při nás, kdoví jak by to dopadlo. 

(Tady to slovo používá žalmista trochu jinak, než jsem uváděl na začátku ty příklady.)

Žalm, který dnes studujeme, je vlastně  takovou Davidovou KDYBY písní. Píseň, která 
ukazuje, že nebýt Boží intervence do našich životů, bylo by vše úplně jinak. 

Když si povídám s lidmi, tak často slýchávám KDYBY písně. A některé z nich jsou 
hluboce osobní. 

• KDYBY Bůh existoval, nezemřel by mi táta tehdy, když jsem ho nejvíc potřebovala.

• KDYBY Bůh existoval, nebylo by na světě tolik zla.

• KDYBY Bůh existoval, tak by si to určitě vyřídil se všemi ničemy, kteří kradou a 
dělají násilí.

To je zase úplně jinak použitý kontext toho výrazu KDYBY. To je zcela jiná, KDYBY 
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píseň.

David v té své písní říká, že KDYBY nebylo Boha, tak by všechno bylo ještě 
mnohem horší. 

A lidé zpívají píseň, že KDYBY Bůh byl, muselo by to být všechno, mnohem, mnohem 
lepší (paradox). 

A ty KDYBY písně, jdou vlastně proti sobě. 

Když se podíváme na tenhle svět, a vidíme kolik je tady toho zla a všelijakého trápení, tak 
bychom mohli docela lehce přijít k závěru, že ti lidé mají vlastně pravdu, když říkají, že ten 
Pán Bůh tady asi není, když je tady to zlo. Když tady je, tak proč s tím něco neudělá.

Kolik zlého se na světě v tom minulém roce událo. Mohli bychom jmenovat celou věcí a 
události,  při kterých zahynulo velké množství lidí. Byli jsme svědky mnoha zvěrstev, která se 
dějí na Ukrajině, v Sýrii a v mnoha dalších zemích.

Můžeme říci: To všechno je přece jenom daleko. Ale co jsme, viděli v našem 
bezprostředním okolí. Tragické autonehody, úmrtí na zhoubné nemoci (mnohdy i mladých 
lidí),.Viděli jsme také mnoha rozpadlá manželství, opuštěné děti atd.

JE NEPOPIRATELNÝM FAKTEM, ŽE ZLO KOLEM NÁS JE A PŮSOBÍ 
STRAŠNÉ VĚCI. 

Ale to je zřejmé i z toho Žalmu, který jsme dnes četli. 

Proti nám povstali lidé, 3  zaživa nás zhltli v hněvu, jímž proti nám vzpláli. 4 zatopily nás vody, 
dravý proud se přes nás valil, 5  tehdy se přes nás převalily vlny vzduté vzduté.

POZOR. Tak to ale David neříká. Pravda. Mohlo to tak být KDYBY.

A je úžasné, že David se na to dívá úplně z jiné strany. David říká, že před mnohým 
zlem ho Hospodin chrání. Nevíme, o jaké konkrétní situaci David mluví. Jestli o tom jak 
utíká před Saulem, nebo před Filištinskými, nevíme přesně. 

Někteří vykladači se domnívají, že se David vrací do historie svého národa, a popisuje 
situaci, kdy Izraelští utíkají před Egyptským vojskem a Hospodin je zázračně převede přes 
Rudé moře. 

Nevíme přesně co měl na mysli.

Ale je zcela jasné, že David vnímá, že je tady nebezpečí zla, a vnímal také, že ho Pán Bůh 
před zlem ochránil. David vnímá tu zvláštní Boži moc i ve světě plném zla.

ALE ZPÁTKY K TOMU O ČEM JSME MLUVILI PŘED CHVÍLI. KDYBY TADY 
PÁN BŮH BYL, TAK BY S TÍM URČITĚ UDĚLAL POŘÁDEK. 

Tak mne napadá. Nemohlo by náhodou být ještě hůř? 

Možná bychom se divili, KDYBYCHOM viděli ten Boží zápas se zlem, který tady Bůh za 
nás vede.

My nemůžeme vědět, kolikrát Pán Bůh napřáhl svoji ruku a zastavil zlo, které se na nás 
valilo ještě z větší intenzitou? Ani netušíme, jaké zápasy Bůh za nás v minulém roce vybojoval, 
a před čím vším nás ochránil. (A možná jsme si i všimli a mohli bychom vyprávět zkušenosti.)



6

Z Bible víme, že kdyby Pán Bůh nadzvedl tu svoji ochrannou ruku, tak by tenhle 
svět totálně propadl zkáze.

Pán Bůh má tu svoji ruku přítomnou a chráni svůj lid. 

My ale vidíme jen něco. Jen tušíme. 

A když se lidé ptají, proč pán Bůh neodstraní aspoň to nejhorší zlo, tak se mi tam tlačí 
otázka. 

Co je to, to nejhorší zlo? 

Ruská agrese, Islámský stát? Nebo třeba Holokaust? Tak proč Pán Bůh neodstraní aspoň 
tuhle hrůzu? 

Čistě hypoteticky. Kdyby se tohle výše jmenované nestalo, kdyby to bůh odstranil tak by 
lidé považovali za nejhorší zlo zase něco jiného. Třeba násilí na dětech. A lidé by zase říkali, 
tak proč Bůh neodstraní to nejhorší zlo. Aspoň to násilí na dětech by mohl zabránit. 

Ale kdyby Pán Bůh zabránil násilí na dětech, my bychom něco takového neznali, 
považovali bychom za největší zlo, zase něco jiného. Třeba vraždy. Nebo krádeže, nebo 
nevěru…

A tak pořád dokola. A v konečném důsledku, by vlastně ten Pán Bůh musel odstranit 
každého z nás, protože to zlo není tam někde, ale zlo přebývá v lidském srdci. Takže by 
nakonec došlo na mne a také na vás. To lidé, zraňují a ubližují.  Bible je v tom docela 
nekompromisní. 

Otázka, proč Pán Bůh neodstraní aspoň to největší zlo, nemá řešení. Protože my 
nikdy nepřijdeme na to, co je vlastně největším zlem na této zemi. A tak ani nemůžeme vědět, 
před čím nás to vlastně Bůh chrání svoji rukou. 

Nevím proč Pán Bůh do určité míry, to zlo ještě na světě nechává do určité míry působit. 
Jedno vím určitě, že to tak nebude věčně. A že Pán Bůh to zlo definitivně ukončí. Ale to bude 
také definitívní konec světa který známe. Ano. Bible to říká jasně. Zlo bude jednou pro vždy 
zničeno. 

Proč to Pán Bůh neukončil v roce 2022?

A ukončí to v roce 2023? 

Apoštol Petr se nám pokouší dát  odpověď. Proč Pán Bůh mešká s tím konečným řešením 
problému zla. 

Petr 3,9  Pán neotálí splnit svá zaslíbení, jak si to někteří vykládají, nýbrž má s námi trpělivost, 
protože si nepřeje, aby někdo zahynul, ale chce, aby všichni dospěli k pokání.

Bůh nám dává čas k pokání. Čas abychom pokáním dali svůj život do pořádku. Pokáním 
ze své pýchy, ze svého egoismu, ze svého spolehnutí sama na sebe. Dnes pořád ještě tu šanci 
máme. 

Pán Bůh ve své moudrosti nejlíp ví, kdy má přijít. A jednou určitě přijde. Důležité pro nás 
je, abychom ten čas čekání využili dobře.

Bohu jde o to, abychom jako jeho následovníci, zpívali tu správnou verzi té, 
KDYBY písně. Aby naše vnitřní nastavení bylo takové, že jsme schopni si uvědomit:
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• Že KDYBY nebylo jeho milosti a jeho dobroty tak nejsme nic. 

• Že KDYBY ne on, tak jsme ztraceni, protože sami se zachránit nemůžeme. 

• KDYBY nás Bůh neměl rád tak nemáme žádnou naději.

Připomenu ještě jeden typ KDYBY písně. Někteří lidé říkají:

• KDYBY mne příští rok v práci povýšili, tak… 

• KDYBY se odstěhoval ten protivný soused, tak…

• KDYBY volby vyhrál někdo jiný, tak..

• KDYBY nás v příštím roce obešly všechny problémy, tak …

KDYBY se  tady používá ve smyslu - k budoucnosti. A tak si to naskládáme tak, jak 
bychom si přáli, aby se věci sešly, nastavíme si to, jak bychom chtěli, aby ten život vypadal. 

No a KDYBY se to tak všechno stalo, tak by ten život byl docela fajn.

A zase kontrastem k tomu je jiná, KDYBY píseň. 

Abakuk 17:  I KDYBY  fíkovník nevypučel, réva nedala výnos, selhala plodnost olivy, 
pole nevydala pokrm, z ohrady zmizel brav, ve chlévech dobytek nebyl, 18  já budu jásotem 
oslavovat Hospodina, jásat ke chvále Boha, který je má spása. 13

To je takový novoroční verš, protože se dívá dopředu.

I KDYBY se nic z toho co si plánuji, nevyšlo, i kdybych nic z těch pozemských věcí, po 
kterých toužím, nedostal, i tak budu jásat ke chvále Boha, který je má spása. 

I KDYBY přišly těžkosti i problémy, nic to nemění na tom, že je tady Pán Bůh, kterému 
důvěřuji, kterému chci věřit a kterého chci následovat. 

To je krásné nastavení srdce proroka Abakuka. To je krásné Bože, že tohle 
všechno mám, ale i KDYBYS i to letos nedal, budu tě chválit, budu ti věřit a budu tě 
následovat.

Jak bych já obstál, když bych se dostal do podobné situace? 

Mohu říkat: Pane, když mi dáš to, a to, a to, tak  budu spokojený, ale mohu také říkat - i 
KDYBYCH to neměl, tak tě budu chválit, budu ti věřit, budu tě následovat.

Stojíme na prahu nového roku a nevíme,  co nám přinese. A může to být rok, hojnosti a  
požehnáni.  A na konci roku 2023 řekneme: Bože, tys nám dal tak mnoho. Tys nás chránil 
před zlem, před těžkostmi ve všech formách. Vztahových, materiálních nebo jiných. 

Anebo na konci řekneme, bylo to těžké. Zažili jsme starosti, problémy, bídu, rozpady, 
destrukci, ale i tak vidíme tu tvoji milost, která je nad tím vším, která nám dala sílu tím projít 
a která nám dala sílu ve víře očekávat  naději věčného života.

Ještě  mne napadá jedna otázka. V čem je ten rozdílový faktor, že jedni zpívají takovou, 
KDYBY píseň a jiní zase tu druhou KDYBY píseň. Ten rozdíl je v daru víry, v daru spolehnutí 
se na Hospodina. Dar toho že mu důvěřujeme, i když třeba neprožíváme to nejlepší.
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A to nás znovu vede k tomu poslednímu verši dnešního žalmu. NAŠE POMOC JE VE 
JMÉNU HOSPODINA.

David v tom měl jasno. I když nechápal všechny Boží cesty, nechápal všechno co se mu v 
životě dělo, a také toho vytrpěl hodně. Přesto pochopil, že je dobré být  v blízkosti 
Hospodina, který je jeho pomoci. Protože on je pánem nade vším.

Vyznejme i my dnes na začátku roku. Moje pomoc je u HOSPODINA. 

MODLITBA

Otče náš nebeský, ty naše životy jsou plné všelijakých KDYBY. Ale Pane, my se nemusíme 
tratit v mnoha alternativách a možnostech, my se můžeme vydat do tvých rukou a 
spolehnout  na to, že Bože naše pomoc je u tebe. Ty přesně znáš naše cesty. A i když my 
nevidíme ani pár metrů dopředu, tak ty znáš všechno úplně přesně. A ty nám chceš žehnat a 
vést nás životem. Ty jsi pomoc pro každého z nás. PANE, DEJ abychom méně spolehali na 
sebe, abychom méně spoléhali na to, že se věci nějak sejdou. Abychom méně spoléhali na 
pomoc druhých lidí, ale víc spolehali na to že ty jsi náš dobrý Bůh. Že ty naplňuješ naše životy 
tím, co potřebujeme. A ať ten příští rok přinese cokoli, dej nám milost vzdát tobě chválu 
vírou se tě držet a žít pro tebe. Lidsky to nedokážeme, je to tvůj dar. A tak tě s pokorou  
prosíme, dej nám ten dar. Bez tebe Pane, nechceme jít do dalšího roku, prosíme o Tvoji 
milost, Tvojí blízkost a Tvoje vedení.

AMEN
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DNES - NOVOROČNÍ BOHOSLUŽBA S HOPETV

NOVOROČNÍ
ONLINE
BOHOSLUŽBA
S HOPETV

07/01/2023 — 14.00

2023
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V neděli 1. ledna 2023 se po několikaleté pauze opět uskutečnil novoroční výstup na 
Říp. Počasí bylo velmi příjemné, stejně tak i nálada mezi účastníky. Po zdolání vrcholu a 
nezbytné skupinové fotografii před rotundou Dáša a Mirek Kvintusovi pozvali účastníky 
pochodu na tradiční zelňačku a odpolední pohoštění v jejich domě s výhledem - jak jinak než - 
na Říp. Velmi jim tímto za jejich pohostinnost děkujeme!

TRADIČNÍ NOVOROČNÍ VÝSTUP NA ŘÍP

Betlém z kukuřičného šustí v rotundě
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DESET DNŮ MODLITEB

„Všechen lid k němu přistoupil a on opravil pobořený Hospodinův oltář.“ 

1. Královská 18,30

Ve dnech 11. až 21. ledna 2023 pořádá naše církev po celém světě Deset dnů 
modliteb za vylití Ducha svatého. Tématem setkávání v průběhu těchto dnů je „Zpátky k 
oltáři – vytvoření místa pro Boha“.

Uspěchaný a ustaraný. Rozbouřený a smutný. Zaneprázdněný a narušený. To jsou některá 
slova, kterými lidé na celém světě popisují svůj život v dnešní uspěchané společnosti. Pokud i 
vy pociťujete tíhu našeho hynoucího světa, zveme vás na desetidenní modlitební cestu do 
samotného Božího srdce – místa, kde břemena jsou nadlehčována, zranění uzdravena a síla 
obnovena. Budete vyzváni, abyste znovu postavili svůj oltář osobního uctívání pravého a 
živého Boha, protože On slíbil: „Budete mě volat a chodit ke mně, modlit se ke mně a já vás 
vyslyším“ (Jeremjáš 29,12).

Modleme se společně za oživení našich osobních a rodinných bohoslužebných oltářů, aby 
nás Duch svatý obnovil a zmocnil k tomu, abychom světu hlásali poslední Boží poselství 
naděje.

V rámci modlitebních setkání se můžeme zaměřit také na přímluvné modlitby ohledně 
vašich osobních i sborových potřeb. Společně s tímto dopisem dostáváte materiál, který 
zpracovává témata na každý den, a také pokyny pro vedoucí skupinek. Materiál v elektronické 
podobě a další potřebné informace najdete zde: https://www.adventorion.cz/ke-stazeni/
modlitebni-prednasky-2023

Závěrečná sobota 21. ledna může být vyjádřením vděčnosti za Boží dobrodiní, které 
přichází z Boží milosti jako odpověď na vaše společné modlitby. Toužíme po tom, aby se 
Deset dnů modliteb stalo příležitostí pro prohloubení vztahu s Bohem jak ve vašem osobním 
životě, tak i ve sborovém společenství.

Peter Čík tajemník                                       

Mikuláš Pavlík předseda                               

Marek Škrla hospodář
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NADACE ADRA HLEDÁ

Administrativa NADACE ADRA 

Nadace Adra zajišťuje na základě stanovených pravidel a svých finančních možností podporu pro 

lidi v krizových životních situacích. K tomu je nutné vést určitou administrativu, komunikovat s 

dárci i žadateli o podporu, zajistit potřebnou dokumentaci a chod kanceláře Nadace.  

Pro tuto pracovní pozici hledáme člověka, kterého by podobná práce bavila. 

Předpokladem je ochota komunikovat s lidmi, vést potřebné agendy i určitá míra pečlivosti. 

Výhodou je znalost práce s počítačem, základní orientace v sociálních sítích, ochota se učit nové 

věci a mít rád lidi :-)   

 

 

Základní popis pracovní náplně 

 

1. Zajištění veřejné sbírky „Pomáhat může každý“ 

-  komunikace s obdarovanými, dárcovské smlouvy, platby, vyúčtování daru a archivace 

- komunikace s komisí Nadace 

2. Dlouhodobá i jednorázová podpora žadatelů o pomoc 

- dárcovská výzva na „Darujme.cz“, sledování dílčích příspěvků ve spolupráci s účetní, 

komunikace s dárci  

- příprava podkladů k benefičním akcím, spolupráce s pořadateli, vyúčtování sbírky 

3. Grantové řízení 

- vypsání GŘ ve spolupráci se správní radou Nadace  

- komunikace se členy grantové komise  

- zajištění průběhu GŘ, dohled nad metodikou, komunikace se žadateli 

- dárcovské smlouvy, platba, kontrola vyúčtování 

4. Správní rada 

- podklady k jednání, zápisy, komunikace se členy 

- podklady pro městský soud ke změnám 

5. Fórum dárců 

- semináře, komunikace, aktuality z Nadace  

6. Administrativa kanceláře Nadace 

-  vyřizování pošty 

- komunikace s účetní  

- podklady pro různé zprávy, příprava výroční zprávy apod. 

7. Web Nadace a sociální sítě  

- vkládání aktualit 

- aktualizace sekce o darech a jejich poskytování 

- informace na sociální sítě 

 

 

Kontakt: Marek Škrla, e-mail: marek@skrla.cz, tel.: +421 608 547 100 
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7.1. Pokorná roz. Heiszová 
Simona
8.1. Klouda Vladimír
9.1. Mrázová Elfrieda
11.1. Jonczyová Vlasta

13.1. Pavlíková Lucie
14.1. Gajdůšková Eva

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 – 1. PETROVA 2,15-17

Taková je přece Boží vůle, abyste dobrým jednáním umlčovali nevědomost 
nerozumných lidí.

Jste svobodni, ale ne jako ti, jimž svoboda slouží za plášť nepravosti, nýbrž jako 
služebníci Boží.

Ke všem lidem mějte úctu, bratrstvo milujte, Boha se bojte, krále ctěte.
Český ekumenický překlad

For so is the will of God, that with well doing ye may put to silence the ignorance of 
foolish men:

As free, and not using your liberty for a cloke of maliciousness, but as the servants of 
God.

Honour all men. Love the brotherhood. Fear God. Honour the king.
King James Verision

mailto:vinohradsky.zpravodaj@email.cz

