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

Společná píseň č. 39 a modlitba

Sobotní škola ve třídách

Sbírka na misijní projekty církve

Společná píseň č. 50 a modlitba

10:30 – 10:45 Přestávka

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

Varhanní preludium: Lukáš Petřvalský

Společná píseň č.: 279

Sborová oznámení

Příběh pro děti: Michal Balcar

Introit: Iz 45,18

Společná píseň č.: 237

Přímluvná modlitba: Vladimír Kubík

1. čtení z Bible: Jiří Piškula – Ž 25,9

Píseň pěveckého sboru: Rihards Dubra – O Crux Ave

2. čtení z Bible: Veronika Průchová – Mich 6,1-8

Modlitba ke kázání: Tomáš Chytrý

Kázání: Michal Balcar – „Zachovávat, milovat, chodit“

Společná píseň č.: 254

Modlitba: Michal Balcar

Sbírka pro potřeby sboru

Poslání: Jer 7,23

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 
na Vinohradech. Kázáním dnes dopoledne i odpoledne poslouží bratr 
Michal Balcar.

● Příští sobotu bude kázat také bratr Michal Balcar.

● Dnes ihned po skončení bohoslužby proběhne členské shromáždění.

● Všichni se zármutkem a modlitbami sledujeme utrpení lidí v regionech 
zasažených zemětřesením v Turecku. ADRA vyhlásila veřejnou sbírku. 
Údaje, jak a kam můžete přispět, naleznete ve zpravodaji.

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

● Modleme se tento týden za lidi postižené zemětřesením v Turecku. Prosme 
za ty, kdo jsou ještě mezi sutinami, aby je záchranáři včas objevili. 
Přimlouvejme se za ochranu pro ty, kdo pracují v sutinách. Prosme také za 
zdravotníky. Prosme Boha o útěchu pro ty, kdo ztratili své blízké. 
Modleme se v duchu Ž 147,2-3.

 

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:

1.360 Kč Sbírka pro misijní účely CASD 
9.225 Kč* Sbírka a dary pro potřeby našeho sboru

*tj. 71% týdenní částky potřebné na nejnutnější výdaje provozu sboru

https://zoom.us/j/4461978374
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Kázání ze soboty 4.2.2023 – br. Jiří Beneš

Ježíš používá obraz vinného keře a jeho pomocí mluví o sobě, o těch, kteří mu patří a o 
Bohu. A mluví k těm, kteří mu naslouchají. To znamená i k nám, kteří jsme zde shromáždění k 
bohoslužbě a slyšeli jsme jeho řeč. 

Boha zde opakovaně (čtyřikrát) nazývá „můj Otec“ (J 15,1.8-10). Vůči vinnému keři má 
Ježíšův „Otec“ sice roli vinaře (stojí tedy vně keře), ale je k vinnému keři připoután nejsilnější 
možnou vazbou – vazbou synovskou: nejen „kmen“ vinného keře, ale i „ratolesti“ jsou vůči 
„Otci“ v postavení Božího syna. Je to „Otec“ „kmene“ i „ratolestí“. „Otec“ jedná, pečuje o 
vinný keř, zasahuje do „ratolestí“ vinného keře řezáním a čištěním větví: „každou mou ratolest, 
která nenese ovoce, odřezává“. Totéž Ježíš popíše znovu, ale trpným rodem: uschlá „ratolest“ 
bude vyvržena ven (J 15,6; a znovu se tímto tématem obírá Pavel v Ř 11,16-24). „Otec“ 
tedy odřezáváním Ježíšovy „ratolesti“ zasahuje do Ježíšova organismu. Ježíš však ujišťuje, že to 
je způsob, jak „Otec“ vůči kmenu projevuje lásku („Otec si mne zamiloval ... zůstávám v jeho 
lásce“; J 15,9.10). 

Hlavní pozornost je ovšem soustředěna na vinný keř. Tento živý organismus je celek, 
tvořený dvěma částmi: „kmenem a ratolestmi“. Nejsou to ovšem dvě samostatné části, nýbrž 
jedna rostlina. „Kmenem“ této rostliny je Ježíš a my jsme „ratolesti“ téže rostliny. Vinný keř je 
tedy Ježíš spolu s námi, resp. my s Ježíšem (variací tohoto obrazu je tělo, viz Ef 4,16). 
Rostlina nemůže žít bez „kmene“, ani bez „ratolestí“ a „ratolesti“ nemohou přežít bez „kmene“. 
Fungování celého organismu a život rostliny ovšem zajišťuje „Vinař“ zvnějšku prořezáváním a 
odřezáváním. „Vinař“ zasahuje do „ratolestí“ a dělá to, co On uzná za vhodné. „Vinař“ je náš 
„Otec“.

Záměrem Ježíšovy řeči a cílem „Vinařovy“ péče je „ovoce“: „kmen“ je zde pro „ratolesti“ 
a „ratolesti“ jsou zde pro „ovoce“. Nebují jen tak nazdařbůh. „Ratolesti“ musí být užitečné a o 
to se stará „Vinař“. „Vinař“ je zamilovaný do „kmene“ a „kmen“ je zamilovaný do 
„ratolestí“ (J 15,9). Tato důležitá perspektiva nám zabraňuje usuzovat, že je zde popisován 
developer, jemuž „kmen“ i „ovoce“ slouží k násobení jmění. Nesmíme z toho vyvodit, že jsme 
zde proto, abychom produkovali zisk. Ježíšova řeč neobhajuje zrůdnou teologii prosperity. A 
„Vinař“ není parazit, který využívá vinný keř ke zvýšení svého blahobytu. Ani vinný keř není 
firma generující jejímu majiteli zdroj příjmů: „ovoce“ zde totiž nepředstavuje zisk, nýbrž 
způsob oslavování Boha (J 15,8). Oslavování či uctívání Boha je náplň bohoslužby. O tu také 
v obraze vinného keře jde.

To nejdůležitější, kvůli čemu Ježíš obraz vinného keře (Sýkora i Petrů hovoří o 
podobenství) používá a čemu věnuje největší pozornost, je vztah „ratolestí“ ke „kmenu“. 
Obraz spočívá na dvou skutečnostech: (a) „ratolesti“ jsou pevnou součástí „kmene“ a 
nemohou určovat, zda chtějí být při „kmeni“ nebo nechtějí. To rozhodl a určuje „Vinař“; (b) 
„Kmen“ na své „ratolesti“ mluví a školí je. „Kmen“ je náš učitel a pro nás – „ratolesti“ je zdroj 
našeho života a užitečnosti. Zdrojem našeho života jsou Ježíšova slova (J 15,3.7), tj. 
„přikázání moje“ (J 15,10) a láska (J 15,9). Mluvící „kmen“ nás – své „ratolesti“ instruuje o 
našem chování vůči „kmenu“, od něhož se již nemůžeme odpoutat, protože jsme s ním pevně 
spojeni, jsme k němu přirostlí. Jsme zarostlí do „kmene“, jak říkával profesor Kučera. 

MLUVÍCÍ KMEN UČÍ SVÉ RATOLESTI 
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Základní pokyn, který od svého „kmene“ slyšíme, zní: „zůstaňte ve mně!“ (J 15,4) ve 
smyslu setrvejte a nechtějte to měnit. Ale my se přece sami nemůžeme od „kmene“ oddělit? 
Proč nám tedy náš učitel – mluvící „kmen“ takový pokyn vůbec dává, když je jasné, že 
„ratolesti“ stejně nic jiného, než zůstat, dělat nemohou? Mluvící „kmen“ však po nás 
nevyžaduje jen zůstat, ale zůstat „ve mně“. A tím nás učí myslet stejně, jako zenový učitel učí 
svého žáka dívat se na věci jinak, než byl žák zvyklý. Pokyn „zůstaňte ve mně!“ totiž rozbíjí 
určité myšlenkové vzorce – stereotypy, aby vybudoval nové. Je tedy třeba naučit se chtít 
zůstat v „kmeni“, uvnitř „kmene“. A nechtít to měnit. Zvyknout si být v „kmenu“. Nestačí 
totiž jen být s „kmenem“. Nelze už být bez „kmene“. A je absolutně vyloučeno i chtít se od 
„kmene“ vzdálit. Přání „kmene“ je, aby „ratolesti“ zůstaly v něm. Na tom „kmenu“ velmi 
záleží, neboť o tom mluví opakovaně, celkem sedmkrát: „ve mně“ a „v mé lásce“. Všimněte si, 
že náš učitel – mluvící vinný „kmen“, po nás nepožaduje, abychom se do něj snažili dostat. 
My v něm již jsme a on požaduje, abychom tomu věřili, abychom tam zůstali a chtěli zůstat. 
Abychom si tuto skutečnost osvojili a naučili se s tím žít.

Druhou skutečností, se kterou nás náš učitel – mluvící „kmen“ konfrontuje, abychom ji 
připustili, zvykli si na ni a osvojili si ji, je: „kmen“ je v nás. To jde také nad rámec naší 
schopnosti představit si to a racionálně to zpracovat. Vždyť přece víme, že u vinného 
„kmene“ je „kmen“ vedle „ratolestí“. Zde od nás tedy náš učitel – mluvící „kmen“ požaduje, 
abychom za skutečnost pokládali to, co nám říká a nikoli to, co vidíme a s čím máme 
zkušenost. Mluvící „kmen“ nás tak učí důvěřovat mu navzdory svým představám, důvěřovat 
jeho slovům navzdory svým vědomostem a navzdory svým zkušenostem. A tím nás vede k 
tomu, abychom si uvědomili, že jsme na něm absolutně závislí a že se bez něho neobejdeme (J 
15,5). Ale nejen uvědomili. On chce, abychom se s tím smířili a naučili se s tím žít. Proto 
mají Jeho „slova“ zůstávat v nás (J 15,7). Jeho „slova“ mají zůstávat v naší mysli a tvořit 
základ našeho myšlení. Míza, ze které my ratolesti čerpáme energii, jsou slova mluvícího 
„kmene“. 

Ale tím to nekončí. Jsou-li slova mluvícího „kmene“ v nás a zůstávají-li v nás, pak s námi 
něco dělají: generují „ovoce“ (J 15,5), které slouží k oslavě Boha (J 15,8). Co je oním 
„ovocem“, na kterém „kmen“ spolu s „Vinařem“ společně pracují a které je produktem 
našeho zůstávání v „kmenu“ a slov mluvícího „kmene“ v nás, vyjádří mluvící „kmen“ takto: 
„zůstanete-li ve mně a zůstanou-li má slova ve vás, proste, oč chcete, a stane se vám“ (J 15,7). 
Tímto „ovocem“ je modlitba a my – „ratolesti“ sloužíme Bohu a oslavujeme Boha tím, že k 
Němu a s Ním mluvíme, když jsme předtím naslouchali jeho slovům a nasáli je do sebe.

Druhý pokyn mluvícího „kmene“ tedy zní: „proste!“, neboli „žádejte!“. Tedy mluvte k 
Bohu! Modlete se! Vznášejte na Boha nároky! Požadujte, co potřebujete! To je náplň 
bohoslužby. Bohoslužbu tvoří naše řeč k Bohu, tedy modlitba, kterou v nás vyvolala slova 
mluvícího „kmene“ a skutečnost, že jsme jeho součástí, jsme v něm a on je v nás. 

Jen když zůstaneme v něm a on v nás, nezneužijeme modlitbu, tj. neučiníme si z ní zdroj 
své prosperity ani uzdu na Pána Boha, abychom si ho ochočili a naučili ho plnit naše 
požadavky. Mluvící „kmen“ nám nedává kouzelná slůvka, která na Boha zaberou a jimiž my 
vždycky dosáhneme svého. Záměrem není získat a mít, nýbrž zůstávat v něm a prosit. 
Oslavovat Boha a zachovávat jeho přikázání (J 15,8.10). Důležité je vystavovat se „Vinaři“, 
nechat se „vinařem“ a také „slovem“, kterým nás mluvící „kmen“ učí (J 15,2.3), čistit. Pro 
nás – Boží lid je důležité zůstat zarostlí do „kmene“. 

Amen
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Modlitba: „Náš Pane, děkujeme Ti, že jsi vinným kmenem, do něhož jsme zarostlí. Děkujeme, 
že spolu s Tebou je Bůh i naším Otcem. Věříme, že jsme v Tobě a Ty v nás. A víme, že bez Tebe 
nemůžeme nic učinit – sami od sebe nemůžeme nést ovoce. Chceme, aby Tvá slova zůstávala v nás 
a abychom i my zůstávali v Tobě. Chceme spolu s Tebou oslavovat Tvého Otce a chceme být 
Tvými učedníky. Chceme zachovávat Tvá přikázání stejně, jako Ty zachováváš přikázání svého a 
našeho Otce. Chceme zůstávat ve Tvé lásce, jako Ty zůstáváš v lásce svého a našeho Otce. Vybízíš 
nás, abychom prosili a tak nás nyní vyslechni: klademe do Tvých rukou našeho pana prezidenta 
Pavla. Děkujeme za něj. Přijali jsme jej s ulehčením a prosíme za moudrost pro něj. Prosíme Tě také 
za moudrost i pro naši vládu. Dej jim sílu ustát obtíže, které vládnutí v této nesnadné době přináší. 
A prosíme také za naše bratry Ukrajince, kteří procházejí nevýslovným utrpením. I za jejich 
prezidenta a vládu. Povstaň, Bože! Oboř se na ty, kdo připravují válku! Zmař jejich úmysly, pro 
jméno své! Rozpraš národy válkychtivé a donuť je uznat svou moc! Vždy Ty jsi Panovník vší země. 
Nastol své království! A vyslyš nás, když o to budeme nyní znovu prosit a to společně slovy Tvého 
Syna ...“ 

Amen 
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Záznam adventního
koncertu našeho
pěveckého sboru

najdete na sborovém YouTube

nebo na tomto odkazu
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NÁRODNÍ TÝDEN MANŽELSTVÍ

Už příští týden, v době od 13. do 19. února 2023 proběhne Národní týden 
manželství (dále jen NTM). Pro letošní ročník zvolili jeho koordinátoři zajímavé motto: 
„Manželské kontrasty.“ Celý týden se tak budeme moci zamýšlet nad tím, zda navzdory 
odlišnostem můžeme v našich manželstvích budovat harmonické vztahy. Koordinátory NTM 
potěší, když se do příprav a realizace této občanské iniciativy jako církev znovu aktivně 
zapojíme.  

Stejně jako každý rok pro vás i letos oddělení služby rodinám CASD ve spolupráci s 
nakladatelstvím Advent na dané téma připravilo inspirační materiály, tedy sborník sedmi 
přednášek. Sepsali je pro vás autoři, kteří se již léta zabývají rodinnou problematikou (Jiří 
Unger, Petr Adame, Soňa Sílová, Ludvík Švihálek, Mikoláš Pavlík manželé Chládkovi a Filip 
Furst). Jejich přednášky se během NTM mohou stát vhodnou inspirací pro manželské čtení 
před spaním, nebo námětem k rozhovorům v rámci modlitebních setkání oddělení 
křesťanského domova, které v rámci NTM ve vašem sboru zorganizujete.  
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POMOC ADRY TURECKU A SÝRII

Milí bratři a sestry,

ráda bych vás informovala, že ADRA se ihned zapojila do pomoci lidem zasaženým 
zemětřesením v Turecku a Sýrii.

Protože v Sýrii dlouhodobě ADRA pomáhá, tak bezprostředně po zemětřesení 6. 2. 
2023 se kolegové z regionálních kanceláří ADRA v Damašku, Allepu, Hamá, Latákii byli 
schopni dostat na místo, aby zmapovali okamžité potřeby zasažených lidí. Aktuálně spolu s 
nimi připravujeme nákup a distribuci potravin, vody, teplých přikrývek, spacích pytlů, zimního 
oblečení a základních hygienických potřeb.

ADRA vypsala veřejnou sbírku na pomoc lidem zasaženým zemětřesením:

https://www.darujme.cz/projekt/1207522 

nebo 66888866/0300 var. symbol 389

Budeme vděčni za jakoukoliv pomoc lidem zasaženým zemětřesením.
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SOS ADRA
na

Darujme.cz/ADRAzemetreseni

Pomozte s námi lidem zasaženým
zemětřesením v Turecku a Sýrii.

Přispějte na sbírku
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Milé manželské páry, 

v minulosti jste možná byli účastníky anebo jste zaznamenali existenci vzdělávacího a motivačního 

projektu Výzvy lásky pro mladé manželské páry. Startovali jsme s ním na podzim roku 2019 a stihli jedno 

fyzické setkání. Celý projekt byl narušen covidovou pandemií a s ní spojenými restrikcemi. Pokoušeli jsme 

se v projektu pokračovat online formou i fyzickými setkáními, pokud to bylo možné. Nicméně jsme vnímali, 

že se i tak kontinuita narušila. 

Rozhodli jsme se jít do toho znovu, a tak vás zveme k víkendovým setkáním Výzvy lásky pro mladé 

manželské páry do 10 let trvání manželství.  

Moc nás těší, že do toho můžeme jít a vytvářet tak motivační, vzdělávací a relaxační prostor pro 

růst mladých manželských párů, kteří čelí v dnešní době mnoha různě obtížným výzvám a proměnám 

svého manželství. Jako účastníci můžete absolvovat všechny tři víkendy návazně nebo jen ten, který vám 

tematicky nebo termínově vyhovuje. 

 

Zveme vás na víkend s názvem:  

Žili, byli spolu až do…  

pod vedením PhDr. Mgr. Jeronýma Klimeše, Ph.D. 

 

Kdy: 3.–5. 3. 2023 (první víkend ze tří) 

Kde: Resort Beskydy, Visalaje (GPS: 49.5184286N, 18.5273594E) 

Termín přihlášení: do neděle 26. 2. 2023 ZDE. (Přihlašování platí do naplnění ubytovací kapacity, pak bude 

zastaveno) 

Cena: 

1. Pro páry: 2990,- / pár / víkend (ubytování, strava) 

Ideální podobou víkendového pobytu je přijet bez dětí 🙂, ale je pochopitelné, že pokud ještě 

kojíte, dítě je příliš malé nebo nemáte možnost zajištění hlídání, můžete vzít dítě nebo děti s sebou 

společně s jeho pečovatelem(kou) alias chůvou 🙂. Nabízíme pro ně dotovanou cenu viz. níže, 

jako vyjádření podpory církve pro vás účastníky. 

Prosím, počítejte s tím, že vaši pečovatelé budou z kapacitních důvodů pravděpodobně obývat 

pokoj s vámi.  

Dítě do 2 let zdarma. V případě potřeby lůžkovin pro děti je cena 100 Kč / víkend. 

Děti 3–5: 1000,- / víkend (ubytování, strava) 

Děti 6–15: 1300,- / víkend (ubytování, strava)     

2. Pro pečovatele(lku): 1200,- / víkend (ubytování, strava) 

Platba:  

1. Na účet MSS CASD: 1644247329/0800, v.s. 030323001 (upřednostňujeme platbu na účet) 

2. Možnost platby v hotovosti na místě (především pro účastníky ze Slovenska) 
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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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11.2. Holečková Helena 
13.2. Duda Rudolf ml.
13.2. Krumlová Jiřina
13.2. Matůšů-Bisaki Alice

15.2. Šubrt Jiří
15.2. Vávrová Miluše
17.2. Vávrová-Kuběnová 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 – JER 7,23

Přikázal jsem jim jedině toto: ‚Poslouchejte mě a budu vám Bohem a vy budete mým 
lidem, choďte po všech cestách, jak jsem vám přikázal, a povede se vám dobře.‘

Český ekumenický překlad

But this thing commanded I them, saying, Obey my voice, and I will be your God, and 
ye shall be my people: and walk ye in all the ways that I have commanded you, that it 

may be well unto you.
King James Verision

mailto:vinohradsky.zpravodaj@email.cz

