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

Společná píseň č. 167 a modlitba

Sobotní škola ve třídách

Sbírka na misijní projekty církve

Společná píseň č. 172 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

Příběh pro děti: Martin Pavlík

Introit: Abk 2,20

Společná píseň č.: 298

Přímluvná modlitba: Ota Jiránek

1. čtení z Bible: Elen Kopecká – Iz 53,6-7

Píseň pěveckého sboru: Adam Václav Michna z Otradovic – Rozjímání 
umučení Syna Božího

2. čtení z Bible: Lucie Pavlíková – Mt 11,27-29

Modlitba ke kázání: Vladimír Klouda

Kázání: Martin Pavlík – „Mlčeti zlato“

Píseň po kázání: J. S. Bach – Das alte Jahr vergangen ist, BWV 614

Společná píseň č.: 149

Modlitba: Martin Pavlík

Sbírka pro potřeby sboru

Poslání: Ž 62,2

Společná píseň č.: 280

Varhanní postludium

14:15 Odpol. bohoslužba s kázáním: Jiřina Harbáčková

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 bratr Martin Pavlík. 
Odpoledne promluví sestra Jiřina Harbáčková.

● Příští sobotu bude kázat bratr Zbyšek Jonczy.

● Minulou sobotu proběhla v našem sboru mimořádná sbírka ve prospěch 
ADRY a její práce v Turecku a v Sýrii v oblastech zasažených 
zemětřeseními. Společně jsme vybrali 28 412,- Kč a 100€. Děkujeme 
všem, kteří přispěli.

● Připomínáme, že se již příští sobotu 11.3. v 17:00 uskuteční v Basementu 
další studijní setkání KD. Hostem bude Jan Fingerland a tématem biblické 
ženské postavy, kterým věnoval svou poslední knihu. Těšíme se na vás.

● Rádi bychom vás s předstihem pozvali na celodenní sborový výlet do 
Litoměřic, který se bude konat v neděli 21.5. Dopravu připravujeme 
společným autobusem a všechny zájemce prosíme o zapsání do tabulky, 
která visí na nástěnce ve foyer. Bližší informace vám poskytnou naši 
kazatelé nebo členové výboru sboru. Budeme rádi, pokud se přidáte a 
prožijeme hezký společný čas.

● Tento týden se modleme za to, aby církev odrážela Boží velkorysost, lásku, 
milost, štědrost a spravedlnost. Prosme také za nás, ať nacházíme čas pro 
zastavení a ticho, díky kterému v nás mohou uzrávat myšlenky a ve kterém 
necháme promluvit Boha. Modleme se v duchu Ž 37,7. 

 

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:

1.470 Kč Sbírka pro misijní účely CASD 
11.858 Kč* Sbírka a dary pro potřeby našeho sboru

*tj. 91% týdenní částky potřebné na nejnutnější výdaje provozu sboru

https://zoom.us/j/4461978374
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Kázání ze soboty 25.2.2023 – br. Martin Pavlík

VAŠI RADOST VÁM NIKDO NEVEZME 

Milé sestry a bratři v Kristu,

rád bych začal poděkováním gospelákům za to, že doprovázejí dnešní bohoslužbu svými 
písněmi a zvlášť bych chtěl přivítat všechny nové lidi, kteří se k vám přidali v nedávné době. 
Někteří mi řekli, že jsou v kostele nebo na nějaké bohoslužbě vůbec poprvé, tak vám přeju, 
abyste se mezi námi cítili dobře. Své kázání chci začít otázkou lidem, kteří jsou věřícími 
dlouho. Kdybyste někomu měli přiblížit, co je to víra, k čemu byste ji přirovnali? Chodit 
pravidelně do kostela? Spočívá víra v morálce? Je víra nějaké učení? K čemu přirovnat víru? V 
dnešním kázání bych vám chtěl nabídnout něco, co by nám v hledání odpovědi na tuto otázku 
mohlo pomoct. Mám totiž za to, že bychom se víru mohli učit mnohem častěji přirovnávat k 
radosti. Proč právě k ní? Protože, jak říká jeden můj známý, tenhle svět si zaslouží mnohem víc 
než plaché věřící s omluvným úsměvem. Víra je ohromným zdrojem síly, inspirace, naděje i 
radosti, jen to na nás nejspíš často není dost vidět. Anebo to nedáváme moc najevo, když 
někdy ospale listujeme Biblí a čteme tam ta různá spisovná náboženská slova. V našem 
dnešním biblickém čtení zaznělo o radosti něco, co je na ní opravdu výjimečné a co má také 
společného s vírou. Všimli jste si toho?

„I vy máte nyní zármutek. Uvidím vás však opět a vaše srdce se zaraduje a vaši radost vám 
nikdo nevezme.“

Existují věci, o které v průběhu života postupně nebo náhle přicházíme, ale některé nám 
nikdo vzít nemůže. A v dnešním textu Ježíš říká, že jednou z takových věcí je radost. Vaši 
radost vám nikdo nevezme. Radost není úplně snadné popsat a zdá se, že o smutku umíme 
mluvit mnohem lépe. Když se porozhlédneme po lidech, které denně potkáváme kolem sebe, 
zjistíme, že jsou většinou velmi vážní. Všimli jste si toho? Všichni dělají velmi vážné věci, a 
právě vážnost máme často spojenou s úspěchem. Radost je také spojena s něčím novým. 
Novost vás vždy zasáhne jako něco krásného, jako něco nikdy předtím neviděného, něco 
živého. Pro malé dítě je každý den něčím novým, a tak nejspíš proto obdivujeme právě 
dětskou radost. Dítě stále roste a jeho radost je vždy nová. Radost je spojena s novostí. A s 
dospělostí jako bychom o část radosti přišli. Přitom na základě této definice bychom o radost 
v dospělosti nemuseli přicházet tak snadno. Vždyť i dospělý život znamená, že se stále něco 
posouvá – ze starých statických míst do stále nových dynamických situací. A co se navíc děje 
s radostí, když mluvíme o víře? Jak už jsme řekli, křesťanství nám někdy právem připadá jako 
něco, čemu schází život a radost. Přitom to byl sám Ježíš, který řekl, že přišel proto, aby 
přinesl život, a to život v hojnosti. Přišel dát život a život je radost. V předchozí kapitole, než 
ze které jsme četli, Ježíš totiž říká: „To jsem vám pověděl, aby moje radost byla vaše a aby 
vaše radost byla úplná“ (J 15,11). Aby moje radost byla vaše.

Co tedy znamená radost, o které dnes čteme v Bibli? Jaká je radost, o které mluví Ježíš? 
Zkušenost radosti, kterou Ježíš popisuje, neznamená štěstí. Není to jen pocit. Radost je něco 
jiného. Podobně jako jiné klíčové pojmy křesťanství – láska a víra – mají v Bibli jiný význam, 
než jaký jim obvykle připisujeme. Tak jako láska v Bibli není jen emoce a víra není 
přesvědčení, ani radost není jen štěstí nebo skvělý pocit. Ježíšova radost není nikdy oddělena 



5

od smutku. Všimněte si, jak o tom mluvíme my – naši zkušenost smutku a radosti často 
rozdělujeme na dva izolované emoční stavy: smutek a štěstí. Říkáme si: život je často velmi 
smutný, a proto mezi tím potřebujeme ty všechny šťastné chvilky, abychom přežili. Vytvořit si 
v životě ostrůvky štěstí – s tím souvisí spousta komerčních produktů a možná taky hraček, 
abychom se na malou chvíli cítili šťastní. Ale chvilkové štěstí není to, co má Ježíš na mysli, 
když mluví o radosti.

Radost není chvilková dovolená od tíhy života. Radost není něco, co má uniknout 
problémům světa. Radost, kterou nabízí Ježíš, je něco hlubšího a není to jen emocionální 
záležitost. Radost je dar, který je tu i tehdy, když jsme smutní, i tehdy, když nás něco bolí, i 
tehdy, když je to v našem životě těžké. Radost, kterou Ježíš nabízí, je radost, která existuje i ve 
velmi obtížných situacích. V duchovním životě radost zahrnuje smutek i štěstí, bolest i 
potěšení. Je hlubší, je plnější. Znamená víc. Je to něco Božího, co je velmi hluboké a někdy ji 
dokážeme i zahlédnout. Znám lidi, kteří v životě objevili vnitřní radost teprve tehdy, když se 
začali dělit, když začali být štědří, když ze svého štěstí „slevili“ ve prospěch druhých. Tady 
někde začínáme rozumět Ježíšovým blahoslavenstvím, která znějí, jako by byla postavena na 
hlavu. Šťastní jsou chudí, šťastní jsou plačící, šťastní jsou pronásledovaní. Celé je to postavené 
na hlavu, protože v Božích očích je radost někdy ukryta i uprostřed smutku.

Jak tedy prožívat radost, o které mluví Ježíš? Existuje jedno slovo, které s naším tématem 
souvisí velmi hluboce, a tím je oslava. Jsme povoláni k tomu, abychom praktikovali radost 
tím, že budeme slavit. Oslava života není party, ale neustálé uvědomování si, že každý okamžik 
je výjimečný a žádá si, aby uznán jako požehnání shůry. A církev nás také zve k oslavě. 
Vánoce, Velikonoce, půst, Letnice, Večeře Páně... Vždyť také celý Starý zákon i židovský 
kalendář je plný svátků. Protože oslavy patří k víře, k životu a k radosti.

„To jsem vám pověděl, aby moje radost byla vaše a vaše radost aby byla úplná.“ Ježíš se 
dělí o svou radost s námi. Ne až později, ale už teď. Nejen ve šťastných chvílích, ale i v našem 
smutku. Taková je Boží radost, kterou nám nikdo vzít nemůže. A prožití této hluboké vnitřní 
radosti dnes přeju i vám.

AMEN
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ZÁPIS VÝBORU SBORU

Zápis z jednání výboru sboru Praha Vinohrady

28.2.2023

Přítomni: Jarmila Králová, Eva Šubrtová, Josef Fuksa, Martin Pavlík, Michal Balcar

Omluveny: Renata Náhunková, Silvie Chytrá Dratvová

1) modlitební chvíle

2) kontrola zápisu z minulého výborového jednání

3) informace o probíhající rekonstrukci kavárny; kazatelé zprostředkují komunikaci 
mezi Unií a novým provozovatelem ohledně dalších prací a termínu otevření

4) členové výboru se shodli, že je třeba bohoslužbu začínat velmi přesně v 10:45

5) natočení rozhovorů se seniory (Vladimír Kubík, Vlasta Vlachová); výbor sboru 
odsouhlasil cenu navrženou Hope TV; oslovíme ještě Jana Píchu

6) výbor sboru odsouhlasil rozpočty vybraných oddělení s některými úpravami

7) sborový výlet - 21.5. Litoměřice, oslovíme Pavla Baruse (litoměřického archiváře), 
zda by byl ochoten provést účastníky městem, cca 1,5 hodiny, společný oběd, společný 
autobus, přihlašovací formulář 

8) sborové volby zahájíme 15.4.; po bohoslužbě proběhne členské shromáždění

9) 22.4. proběhne KD studium s Josefem Dvořákem

10) proběhne tradiční akce pečení pro seniory – Mazanec

11) výbor sboru souhlasí s pronájmem prostor modlitebny Církvi bratrské v termínech 
27.4., 30.4., 8.5.; cena za jednu neděli 2 000,- s tím, že pronájem nekoliduje s 
plánovanými sborovými akcemi

12) 27.5. zrušíme bohoslužbu a budeme se zúčastňovat celopražské bohoslužby v 
Letňanech na závěr evangelizace Christ for Europe

13) příští setkání výboru proběhne 18.4. v 18:00 
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PŘEDSTAVENÍ PETRY KLÍMOVÉ

Introvert, amatérský spisovatel nadšenec a milovnice sladkého. Zhruba tak by zněl můj 
zkrácený popis. Ale abych to nevzala tak zkrátka, jmenuji se Petra Klímová. Pocházím ze 
západních Čech, konkrétně z Klenčí pod Čerchovem na Chodsku. Tam jsem strávila velkou 
část svého života. Až vysoká škola (ZČU FEL) mě na 5 let odvála do Plzně. Pak jsem 
nastoupila do zaměstnání jako nákupčí a říkala jsem si, že už nikdy nechci dělat žádnou 
zkoušku. Zde se ovšem doslova naplnilo: nikdy neříkej nikdy. 5 let na to jsem se díky Božím 
cestám přihlásila na Adventistický teologický institut (ATI). Ale Bůh moc dobře věděl, proč 
mě tam vede. Jednak i díky tomu jsem nyní v nástupní kazatelské praxi a také jsem se tam 
hned první den seznámila se svým manželem Karlem. Momentálně jsme oba ve třetím ročníku 
a oba dva začínáme nástupní kazatelskou praxi. 

Co se týká mojí rodiny, tak oba moji rodiče věří v Boha. V dětství mě hlavně mamka a 
moje babička vedly k víře. Z mamky strany mám také adventistické kořeny, takže jsem do 
života dostala i nějakou tu adventní výchovu. S Bohem jsem se tedy snažila žít život už od 
mala, ale přiznejme si, že byly věci, ke kterým jsem si musela dojít až časem. Proto vím, že 
život víry není jen rovná přímka, ale občas je to pěkná vlnovka. Má sice jasný cíl, ale dostat se 
k němu stojí někdy hodně sil. A i to je jedna z motivací k mé budoucí kazatelské práci – každý 
z nás je na takové vlnovce a občas potřebuje někoho, kdo mu bude oporou, aby k tomu cíli 
mohl dojít. 
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INFOOKÉNKO Z TRAKTÁTU

Prosba Českého sdružení

Milí kolegové, spoluvěřící ve sborech Českého sdružení,

"Právě v těchto dnech to je deset let, kdy jsem jako dobrovolník začal pracovat v ženské věznici 
Světlá nad Sázavou. Že jsem se pak po čase z dobrovolníka stal kaplanem, není tak důležité a zmíním 
to jen proto, že jako zaměstnanec mám tu přednost, že mě odsouzené ženy mohou oslovovat krom 
jiného i formou papírové žádanky, kam napíšou své stručné požadavky, problémy, prosby.

A ty se týkají i vás. Kupodivu. Totiž. Na začátku letošního roku jsem členy svých sborů požádal 
o loňské jitřenky, knížku ranních zamyšlení Ježíš je vítěz od Elizabeth Viery Talbotové. Díky tomu 
jsem do poloviny ledna získal 5 kusů, a jen co to šlo, první dvě knihy jsem rozdal. To bylo minulý 
týden. No a v dnešní poště jsem měl tři žádanky, ve kterých mě odsouzené žádají o knihu Ježíš je 
vítěz. Zatím mám pro všechny tři knihu k dispozici, ale tím mé zásoby pěti knih končí.

Mohl bych vaším prostřednictvím oslovit vaše sbory či skupiny, jestli by někdo byl ochoten mi 
své loňské jitřenky poslat?"

S díky a přáním božího pokoje

Aleš Kocián

Jitřenky, prosím, posílejte na České sdružení prostřednictvím vašeho kazatele, my všechny 
sesbírané kusy předáme bratru Kociánovi.

Předem za pomoc děkujeme.

 

S pozdravem

Andrea Poláková

+ 420 739 345 659
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ARCHA POMOCI ZVE

Akce Archy pomoci pro seniory 
Milí senioři, 
i na tento rok jsme pro Vás s Archou pomoci připravili řadu akcí, na 
které bychom Vás rádi pozvali. Od března se můžete těšit na semináře 
plné užitečných informací a od dubna také na procházky po Praze 

s výkladem plným zajímavostí, které nejsou příliš známé. Stejně jako v minulých letech Vám chceme 
nabídnout možnost strávit společný čas i na dvou výletech. 
 
Na společných výletech vyrazíme 

 Dendrologická zahrada s výkladem Františka Kafky (24. 5.) 
 Zámek Hořovice (10. 9.) 

 
V rámci seminářů jsme pro Vás připravili témata: 

 Trénování paměti se zkušenou trenérkou paměti (16. 3.) 
 Marketingová volání a kyberbezpečnost s pracovníkem Českého telekomunikačního úřadu 

(23. 3.) 
 Kriminalistika, jak ji neznáte a co dělat v případě mimořádných událostí (17. 4.) 

 
Semináře se uskuteční vždy od 10.00 hod. na adrese: U Vršovického nádraží 30/30, Praha 10. 
 
Máte-li rádi procházky a zároveň chcete poznat více krásy a zajímavosti Prahy, vydejte se s námi: 

 od Malostranského náměstí, přes Karlův most na Kampu (27. 4.) 
 z náměstí Republiky, přes Celetnou ulici až na Staroměstské náměstí (11. 5.) 
 od Národního divadla na Karlovo náměstí (22. 6.) 

Sraz bude vždy ve 13.30 hod. před budovou U Vršovického nádraží 30/30, Praha 10. 
 
V případě zájmu se na výlety a semináře hlaste z důvodu kapacity předem na tel.: 731 274 242, nebo 
e-mailem: dobrovolnici@petrklice.cz 
 
Budeme se s Vámi těšit na viděnou. 
 
 
Za Archu pomoci 
 
Jana Perdomo 
www.archapomoci.cz  
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AKCE PRO SENIORY

Na výše uvedené akce se můžete přihlásit 
na telefonu: 731 274 242 nebo e-mailem: 
dobrovolnici@petrklice.cz 

Účast na akcích je zdarma.

Procházky po Praze s výkladem

27. 4. 2023 od Malostranského náměstí přes Karlův most na Kampu
11. 5. 2023 z náměstí Republiky kolem Prašné brány, Celetnou ulicí
 na Staroměstské nám.
22. 6. 2023 od Národního divadla na Karlovo náměstí

Čas a místo: 13.30 - 16.30 hod.; U Vršovického nádraží 30/30, Praha 10.

Semináře pro seniory

16. 3. 2023 Trénování paměti se zkušenou trenérkou - seminář je
 vhodný i pro neformální pečující (aktivizační metody)
23. 3. 2023 Marketingová volání a kyberbezpečnost

s pracovníkem Českého telekomunikačního úřadu
17. 4. 2023 Kriminalistika jak ji neznáte a co dělat v případě mimořádné  
 události s příslušníky Městské policie hl.m.Prahy

Čas a místo: 10.00 - 11.30 hod.; U Vršovického nádraží 30/30, Praha 10.

www.archapomoci.cz            @archapomoci.cz

Akce pořádá Komunitní centrum Petrklíč v rámci projektu Archa pomoci.
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4.3. Tomanová Barbora
5.3. Fuksová Markéta
8.3. Miškej Edvard ml.

8.3. Palkoska Vladimír
11.3. Lukešová Jana
11.3. Pobudová Jaroslava

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 
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DNEŠNÍ POSLÁNÍ – ŽALM 62,2

Jen v Bohu se ztiší duše má, od něho vzejde mi spása.
Český ekumenický překlad

He only is my rock and my salvation; he is my defence; I shall not be greatly moved.
King James Verision
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