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

Společná píseň č. 119 a modlitba Atmosféra na téma:

Sobotní škola ve třídách Chvilka vděčnosti

Sbírka na misijní projekty církve

Společná píseň č. 25 a modlitba

10:30 – 10:45 Přestávka

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

Varhanní preludium: Pavla Kloudová

Společná píseň č.: 279

Sborová oznámení

Příběh pro děti: Peter Čík

Introit: Ž 3,9

Společná píseň č.: 149

Přímluvná modlitba: Eva Gajdůšková

1. čtení z Bible: Dita Krajáková – 5M 30,19

Píseň pěveckého sboru: Píseň žen pod křížem

2. čtení z Bible: Hana Jiránková – 1M 12,1-3

Modlitba ke kázání: Elen Kopecká

Kázání: Peter Čík – „Staňte se požehnáním“

Dětská píseň: Sedmikrásky

Společná píseň č.: 290

Modlitba: Peter Čík

Sbírka pro potřeby sboru

Poslání: 1Pt 3,9

Společná píseň č.: 280

Varhanní postludium

14:15 Odpol. bohoslužba s kázáním: Vítězslav Vurst

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 
na Vinohradech. Kázáním dnes dopoledne poslouží tajemník Česko-
Slovenské unie bratr Peter Čík. Odpoledne promluví bratr Vítězslav 
Vurst.

● Příští sobotu bude kázat bratr Jiří Beneš.

● Všichni jste zváni na tradiční běh bratří Králů, který se uskuteční již zítra, 
tedy v neděli 29.1. Více informací naleznete ve zpravodaji.

● V pondělí 30.1. v 19:00 jste zváni na ekumenickou bohoslužbu za účasti 
našeho kazatele Michala Balcara do kostela Panny Marie sněžné. Plakátek 
naleznete ve zpravodaji.

● 11.2. proběhne členské shromáždění.

● Prosíme, abyste si do svých diářů zapsali datum 16.–18. 6. 2023, kdy 
pojedeme na sborový víkend. Děkujeme a moc se těšíme.

● Pokud potřebujete potvrzení o darech odevzdaných v roce 2022, obraťte 
se na pokladníka sboru br. Josefa Fuksu.

● Modleme se za citlivost, ke komu nás Bůh posílá a tam, kde vidíme 
nedostatek, ať ho dokážeme naplnit štědrostí jako jednotlivci, rodiny i 
církve. Modleme se za diakonii a další služby potřebným v našem okolí. 
Modleme se v duchu Mk 8,6.  

 

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:

1.522 Kč Sbírka pro misijní účely CASD 
21.736 Kč* Sbírka a dary pro potřeby našeho sboru

*tj. 167% týdenní částky potřebné na nejnutnější výdaje provozu sboru

https://zoom.us/j/4461978374
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Kázání ze soboty 7.1.2023 – br. Michal Balcar

V západním křesťanství je tradicí vstupovat do nového roku s připomínkou svátku Tří 
králů.  O té docela dobře víme, protože vyhazujeme stromečky (pokud je máme) a 
přispíváme do tříkrálové sbírky. Oficiální název toho svátku ale zní – epifanie. Toto cizí slovo 
(řecké) znamená zjevení, přesněji Boží zjevení. A propojení se třemi králi spočívá v prostém 
faktu, že tehdy poprvé viděli Mesiáše lidé z jiných národů.

Ale již starokřesťanské perikopy k tomuto svátku přiřazují také jiné biblické čtení, 
než je jen příběh o třech králích. Z epištol se obvykle čte Ef 3, 1-12:

"Proto jsem já, Pavel, vězněm Krista Ježíše pro vás pohany. Slyšeli jste přece o milosti, 
kterou mi Bůh podle svého plánu udělil kvůli vám: dal mi ve zjevení poznat tajemství, které jsem 
vám právě několika slovy vypsal. Z toho můžete vyčíst, že jsem porozuměl Kristovu tajemství, které 
v dřívějších pokoleních nebylo lidem známo, ale nyní je Duchem zjeveno jeho svatým apoštolům a 
prorokům: že pohané jsou spoludědicové, část společného těla, a mají v Kristu Ježíši podíl na 
zaslíbeních evangelia. Jeho služebníkem jsem se stal, když mě Bůh obdaroval svou milostí a působí 
ve mně svou mocí: mně, daleko nejmenšímu ze všech bratří, byla dána ta milost, abych pohanům 
zvěstoval nevystižitelné Kristovo bohatství a vynesl na světlo smysl tajemství od věků ukrytého v 
Bohu, jenž vše stvořil: Bůh chce, aby nebeským vládám a mocnostem bylo nyní skrze církev dáno 
poznat jeho mnohotvarou moudrost, podle odvěkého určení, které naplnil v Kristu Ježíši, našem 
Pánu. V něm smíme i my ve víře přistupovat k Bohu svobodně a s důvěrou."

I v tomto textu se mluví o zjevení. A je to zjevení, jehož důležitost je pro nás 
kardinální. Duchem totiž bylo zjeveno svatým apoštolům, že i pohané jsou spoludědici a mají v 
Kristu Ježíši podíl na zaslíbeních evangelia. Jednoduše řečeno, my zde sedíme právě proto, že 
Hospodin zjevil apoštolu Pavlovi právě tuhle zásadní věc. I my patříme do Božího lidu. 

Kdybych měl použít soudobý slovník, řekl bych, že bylo zjeveno, že Bůh je mnohem 
inkluzivnější, než jsme si mysleli. Jeho náruč je mnohem širší, než jsme si mysleli. Je tak široká, 
že se do ní vejdeme i my. My jsme totiž ti pohané, o kterých se v tomto textu mluví. Ale když 
se řekne pohané, my už si obvykle nepředstavíme sebe, ale primárně “nekřesťany”. Totiž s 
inkluzivitou je to takové ošidné. Obvykle žádáme, aby společnost byla inkluzivní natolik, aby 
to zahrnulo nás, ale hned za námi, aby postavila hradby nové exkluzivity. Kdysi jsme byli 
pohané, ale dnes už jsme právoplatnými dědici a pohané jsou ti druzí.

V létě jsem měl svatbu, která byla nadmíru zajímavá. Oddával jsem totiž nevěstu ze 
Zimbabwe a ženicha z Čech. Velmi milý pár, jehož láska dokázala překlenout velké kulturní 
rozdíly.  A na hostině si vzal slovo tatínek nevěsty. Prohlásil, že když jim dcera řekla, že se 
chce vdát do Čech, tak se docela vyděsili. Co to je za zemi? A celé obecenstvo (převážně 
české) se rozesmálo. Já jsem si uvědomil, jak sebestřední jsme, když máme dojem, že každý 
člověk ze Zimbabwe by přece měl být šťastný za šanci, patřit do České republiky. Ale tatínek 
nevěsty měl titul z prestižní britské univerzity a pracoval pro nadnárodní banky. Takhle to 
funguje s exkluzivitou a inkluzivitou.

Ta do široka otevřená Boží náruč je nám zvěstována již v tom příběhu o třech 
králích, kteří možná nebyli tři a určitě nebyli králové. Byli to totiž mágové a zvěst o čerstvě 
narozeném králi Židů vyčetli z hvězd, jak sami říkají v Písmu. Podezřelí pánové a ti že mají být 

SVOBODNĚ A S DŮVĚROU 
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těmi, kdo vzdají čest Mesiáši? Už v tomhle příběhu je hluboce zakódované to, jak veliká je 
Boží láska. 

Kraličtí ve výkladech k Šestidílce říkají: "Jiným způsobem židy a jiným pohany k 
sobě obracel. Nebo židy pod rozličnými ceremonyemi a figúrami vyučoval. Pohany pak 
světlým slovem svým a svátostmi sobě přiúčastňoval.” Beru si k srdci jejich charakteristiku té 
naší cesty a přál bych si takto sloužit, tj. světlým slovem svým vás k Bohu přiúčastňovat."

Celá pasáž z Ef 3 končí takto: "V něm smíme i my ve víře přistupovat k Bohu 
svobodně a s důvěrou. Pojďme tento rok přistupovat k němu svobodně a s důvěrou, a proto 
přistupovat svobodně a s důvěrou i k sobě navzájem."

AMEN
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Ekumenické bohoslužby
u Panny Marie Sněžné

30. ledna od 19.00

Upřímně zveme na

Jungmanovo nám. 18

Církev římskokatolická
Církev československá husitská

Církev bratrská
Českobratrská církev evangelická
Církev adventistů sedmého dne
Evangelická církev metodistická

na Praze 2
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SBOROVÝ VÍKEND
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Zveme Tě na křesťanskou skupinku 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modlíme se za duchovní oživení.  
 

CHVÁLY. MODLITBY. BOŽÍ SLOVO. 

MÍSTO: BASEMENT – společenské centrum. 
9:30 – 10:40 

 
TERMÍNY:  

2022    2023 
22. ŘÍJEN     28. LEDEN 

26. LISTOPAD    25. ÚNOR 
17. PROSINEC    25. BŘEZEN 
    … vždy poslední     

   sobotu v měsíci. 
     
     

 Chceš se aktivně zapojit? Kontaktuj: Bujokovi & Staňkovi  
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Zveme	Vás	na	již	20.	ročník	běhu	v	Jizerských	horách	2023	

Běh bratří Králů 

Termín: neděle 29.1.2023 

Sníh v Jizerkách napadl a má ještě padat a ochladit se. S největší pravděpodobností 
se tedy sejdeme na Jizerce, kde bude start. Trasy určíme na místě podle podmínek. 

Sraz: v 9:30, na parkovišti, takže přijeďte včas! 

Pěší trasa určitě bude a stejnou cestou pak zpět ☺. 

Běžkaři budou mít více možností. Budou trasy kratší a delší, tak jako vždy. Někde 
uprostřed se budeme snažit stanovit místo, kde bychom se mohli najíst. Opravená 
teď je nově třeba Smědava. 

 

 

 

Je to již 20 let, co odešel Jára a téměř 4 
roky, kdy Mirek. Vzpomínáme na oba 
bratry! Byli i našimi bratry ve víře, byli 
nesmírně obětaví, milovali Boha, své 
rodiny, a milovali i pohyb. Jsou lidé, kteří 
do našeho života přijdou a zanechají v 
něm velkou nesmazatelnou stopu a takoví 
Jára i Míra byli. Obohatili nás svým 
životem, jsou v nám příkladem. Za to jsme 
vděčni. 

 

Platí o nich slova bible: „Boj výborný jsem bojoval, běh jsem dokonal, víru jsem 
zachoval.” (2Tim 4,6)  
 
 
 
 
Za pořadatele: Královi, Bouškovi 
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30.1. Průchová Veronika
2.2. Švábenská Martina
3.2. Plicka Štěpán
4.2. Svoboda Pavel

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 3,9

Neodplácejte zlým za zlé ani urážkou za urážku, naopak žehnejte; vždyť jste byli 
povoláni k tomu, abyste se stali dědici požehnání.

Český ekumenický překlad

Not rendering evil for evil, or railing for railing: but contrariwise blessing; knowing that 
ye are thereunto called, that ye should inherit a blessing.

King James Verision

mailto:vinohradsky.zpravodaj@email.cz

