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9:30 – 12:00  Bohoslužba s Večeří Páně uvádí Jarmila Králová

Varhanní preludium: Lukáš Petřvalský

Společná píseň č.: 279

Sborová oznámení

Sbírka pro potřeby sboru

Introit: 1 Kor 11,33

Společná píseň č.: 1

Přímluvná modlitba: Eva Šubrtová

1. čtení z Bible: Jana Špinarová – 1 Kor 1,17-25 (vsedě)

Píseň pěveckého sboru: Lukáš Petřvalský – Communio

2. čtení z Bible: Elen Kopecká – J 19,17-19 (vestoje)

Modlitba před kázáním: Jiří Šubrt

Kázání: Zbyšek Jonczy – "Co mne naučil Kristův kříž"

Modlitba pokání: Zbyšek Jonczy

Umývání nohou

Čtení biblických veršů J 18

Společná píseň č.: 10

Čtení biblických veršů J 19

Obřad Večeře Páně

Společná píseň č.: 3

Áronské požehnání

Varhanní postludium

14:15 Odpol. bohoslužba s kázáním: Petra Klímová

PROSÍME VŠECHNY O VYPNUTÍ MOBILNÍCH TELEFONŮ BĚHEM BOHOSLUŽBY

Program sobotní bohoslužby
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● Dnes budeme slavit Večeři Páně. Bohoslužbu povede a kázáním poslouží 
Zbyšek Jonczy, protože Michal Balcar onemocněl. Odpoledne promluví 
sestra Petra Klímová.

● Příští sobotu bude kázat v našem sboru bratr Radomír Jonczy.

● Na traktátu najdete pozvánky na velikonoční akce, které se budou konat v 
našem sboru. Neváhejte pozvat své přátele.

● Uvolnily se 3 čtyřlůžkové chatky na naší sborové dovolené na Olšině v 
termínu 15.-22.7. Více informací poskytne Josef Fuksa.

● V příštím zpravodaji bude uveřejněn rozpis na následující čtvrtletí.

● Zapisujte se na sborový výlet do Litoměřic. Bude připravený program pro 
všechny generace, od rodin s dětmi po seniory.

● Dnes začíná modlitební týden mládeže. Náš kazatel Martin Pavlík je při 
této příležitosti účasten Akce Anděl na Smíchově. Přednášky v elektronické 
podobě jsou ke stažení na webu nebo Facebooku Českého sdružení.

● Příští sobotu proběhne další Atmosféra, na kterou jste v čase sobotní školy 
zváni do Basementu. Po bohoslužbě se pak neváhejte zdržet na čaj a něco 
dobrého na zub ve foyer.

● Modleme se tento týden za sílu odpouštět. Kéž nás tuto schopnost 
Hospodin učí a kéž ji dává těm, kdo ji sami v sobě nemají. Modleme se 
v duchu Lk 6,37.  

 

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:

1.285 Kč Sbírka pro misijní účely CASD 
25.386 Kč* Sbírka a dary pro potřeby našeho sboru

*tj. 195% týdenní částky potřebné na nejnutnější výdaje provozu sboru

https://zoom.us/j/4461978374
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Kázání ze soboty 11.3.2023 – br. Zbyšek Jonczy

VŠECHNO MÁ SVŮJ ČAS 

Kazatel 3:1 

Všechno má určenou chvíli a veškeré dění pod nebem svůj čas: 

 je čas zabíjet i čas léčit, čas bořit i čas budovat; 

Je čas rození i čas umírání, čas sázet i čas trhat; 

je čas plakat i čas smát se, čas truchlit i čas poskakovat; 

 je čas kameny rozhazovat i čas kameny sbírat,

čas objímat i čas objímání zanechat

je čas hledat i čas ztrácet, čas opatrovat i čas odhazovat;

je čas roztrhávat i čas sešívat, čas mlčet i čas mluvit; 

je čas milovat i čas nenávidět, čas boje i čas pokoje, 

Dovolím si dnes rozebrat tento text ve čtvřech pohledech. 

To první, co mne text naučil je, že se v našem životě střídají různé příležitosti dané nám 
nikoli hrou nějakého osudu. ale že jsou příležitosti darované Hospodinem. 

„Blondýnka se ptá pána. Prosím vás, kolik je hodin, Pán odpoví: „18:35“. Blondýnka se 
zadiví a řekne. To je zvláštní, já už se na tu stejnou otázku, ptám dnes asi po třicáté a dostanu 
pokaždé jinou odpověd'.“

To co vypadá jako vtip, vtipem vlastně není. Je to hluboká filozofická pravda o 
proměnlivosti času. Všechno se stále mění, nic nezastává stejné. Čas neúprosně běží a prožívá 
své proměny. Před třemi tisící lety to naprosto stejně vyjádřil kazatel, když říká: „každá věc 
má svůj čas“. V biblickém pojetí nejde jen o to, že čas plyne a věci se mění, ale je tam zvláštní 
přívlastková forma. Každý okamžik času je něčím zajímavý, něčím důležitý něčím 
neopakovatelný. Náš život je souborem období, která jsou charakteristická vždy něčím 
podstatným. Každá věc má určený čas. 

Řečtina používá pro tento účel dva termíny CHRONOS a KAIROS. Chronos je čas, 
ktený si jen tak bez cíle běží, zatímco Kairos je konkrétním naplněním každého okamžiku. 
(Chronos je fyzika, kairos je filozofie). 

V textu máme čtrnáct dvojic s různými přívlastky. Kladná a záporná doba. 

Tady není doporučení, co bychom měli dělat. To je konstatování, že tak to zkrátka je, ať 
se nám to líbí nebo ne. Kazatel nás neučí, že se v tomhle ohledu máme naučit věci měnit, ale 
učí nás pokoře v tom, že tak jak mi jednou byl dán život, může mi být odejmut, tak jak se ted' 
cítím být zdráv, nemusí to tak být zítra, jak mi byl dán majetek, tak rychle zase může zmizet. 
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Musíme si uvědomit, že k životu kromě radosti, patří i období smutku. 

Ale to nejpodstatnější, co si podle kazatele musíme uvědomit, že nejsme hříčkami 
nějakého anonymního osudu. Kazatel ví a zdůrazňuje, že tato období dává Hospodin. On má 
období našeho života ve svých rukou a my to musíme respektovat, O několik veršů dříve se 
píše: 2:24 „Není snad pro člověka dobré jíst a pít a při svém pachtění se aspoň pomět? 
Shledal jsem, že i to je z Boží ruky. 25 Vždyť kdo jídlo dopřál sí víc než já?“ 

To není výzva k obžerství,to je jen konstatování, že existuje čas,kdy nám Hospodin 
dopřává dobrých věcí. Každé dobré období, které prožíváme, je od Hospodina a máme si je 
takhle užít, protože může přijít změna. 

Modlitba Chany, matky Samuela: „Hospodin usmrcuje i obživuje, do podsvětí přivádí a 
vyvádí též odtud. Hospodin ochuzuje i zbohacuje, ponižuje a též povyšuje. Nuzného pozvedá z 
prachu, z kalu vytahuje ubožáka; posadí je v kruhu knížat a za dědictví jim dá trůn slávy.“

Ten biblický text nás nevede k tomu, abychom se děsili tím, co na nás zítra čeká, 
abychom žili neustále vyděšeni, ale učí nás, abychom si dnes s vděčnosti vychutnávali 
okamžiky, které jsou nám právě dané. Já si to uvědomuji vždy,když mám u sebe vnoučata. 
Snažím se vychutnat si každý okamžik, každý jejich úsměv, každou větu, kterou poví. 
Nezůstane to pořád, protože čas letí a všechno se mění. 

Myslím na jedno smuteční oznámení. {Jednalo se o 21 letého chlapce, ktery tragicky 
zahynul) Rodičemu nechali na parte napsat. Jsme vděčni za těch 21 let, které jsme s našim 
synem, mohli prožít. 

To druhé co mne text naučil je, že se mám naučit se správně a nEáleržitě chovat v každé 
době, kterou právě prožívám. 

(Když je mi hezky, tak se směji, na pohřbu pláču, v zimě se sáňkuji a

v létě koupu v rybníce.) Musím si uvědomit, v jakém období se nalézám a jak se k tomu 
mám správně postavit. Když jsem student, tak mám studovat, když jsem ženatý muž, tak mám 
pečovat o svoji rodinu. Když jsem mladý tak se mám chovat jako mladý, a když zestárnu tak 
to musím přijmout a podle toho se zařídit. Víme přece, jak je trapné, když se starý chlap 
chová jako kluk. Tím nemyslím, že by chlap po sedmdesátce měl jen sedět na lavičce, krmit 
holuby a klábosit se staříky. Nebo že se nehodí blbnout s vnoučaty. 

Tenhle problém řeší jedna OTÁZKA: Jaký je rozdíl mezi čtrnáctiletou dcerou a iejí 
35letou matkou. ODPOVĚĎ: Žádný. Obě se snaží vypadat na 25. 

Zkrátka - co je dobré pro jedno období, pro druhé už dobré není.

Přes 35 let jsem zpíval se skupinou Ženáči. Často se mne lidé ptají: „Proč jsi skončil? 
Nechybí ti to?“ Chybí, ale tak to zkrátka je. Bylo to pro mne dobré, bylo to krásné období 
mého života, ale to přece zákonitě neznamená, že to co je příjemné pro jedno období musí 
být jevem trvalým. Zkrátka jsem se musel rozhodnout a odejít. 

My máme tendenci se některých období držet jako klíště a nechceme si přiznat, že jejich 
čas už uplynul. A přitom je dobré se ptát Boha, co mám dělat ted', v tomto období svého 
života. 

To třetí, co isem z toho,textu pochopil: Žijeme ve velmi složitém světě, který ie plný, 
dramatických změn, které nás ovlivňují. 
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Problém je, že vždy žijeme v určitém společenství, (třeba v rodině nebo v církvi) a že ta 
období, která prožíváme, nemáme sesynchronizována. Jeden je mladý, jiný je starý. Jeden 
prožívá radost, jiný prožívá smutek. Jeden se seznamuje, druhý se rozchází, Jeden buduje svoji 
kariéru, druhý, se s ní louči. Přes to všechno máme ale všichni něco, co je společné. Žiieme ve 
stejné době a ve stejném světě a tato skutečnost také mnohé v našem životě ovlivňuje. Četli 
jsme, že všechno má na světě svůj čas. Možná by dnes kazatel napsal. Je čas feudalismu a je 
čas kapitalismu a fašismu. Je čas socialismu a čas postmoderní doby. On to také vyjádřil, 
trochu jinými slovy. Je čas kameny rozhazovat i čas kameny sbírat, čas bořit i čas budovat. Čas 
boje i čas pokoje.

Jako by viděl ty politické skutečnosti, ve kterých lidé budou muset žít. Vezměte si dobu 
nedávno minulou, Byl čas,kdy jsme si mysleli, že na tomto světě pravda a láska, opravdu 
zvítězí nad lží a nenávistí. A nyní prožíváme období, kdy jsme už snad pochopili, že to všechno 
byla jen krásná pohádka. Je čas snít a čas se ze snu probudit. 

On to velmi dobře a správně vystihl největší Čech, Jára Cimrman, ve 

své úvaze o pohádkách. Ten postřeh je vlastně o škodlivosti pohádek a já si dovolím 
kousek ocitovat. 

Jak vlastně připravujeme naše děti na život? Čteme jim před spaním příběhy, v nichž 
nejmladší a nejvíc odstrkovaný princ dostane nejkrásnější princeznu, hloupý Honza přelstí 
všechny chytráky a Smolíčka Pacholíčka zachrání na poslední chvíli jelen. Když děti vyrostou, 
vykročí do života, v němž odstrkovaný nakonec stejně ostrouhá, naivní sedne na lep 
vychytralému chytrákovi, a zatímco si na člověku smlsne kdejaká havěť, jeleni se kIidně 
pasou. 

To je realita dnešního času, se kterou se musíme smířit. A tady musíme pochopit další 
biblickou dvojici. Je doba, ve kteréžijeme, a je doba budoucí. 

Jsou věci, kterých se dnes už nedočkáme, protože patří době budoucí.  Přijde doba, kdy 
spravedlnost bude odměněna a zlo bude potrestáno. Ale zatím musíme žít ve zlém. Jako v 
tom podobenství o pšenici a koukolu. Musí spolu růst až do žně. Utrpení dnešního času se 
nedá srovnat s budoucí slávou. 

To čtvrté, co isem pochopil z dnešního biblického textu. že se musím připravit na tu 
dobu, která teprve přijde. 

Některé ženy vědí, že období těhotenství provázejí velmi nepříjemné symptomy, ale že to 
tak musí být, a přesto je to období v mnohém krásné, protože to je období očekávání a 
přípravy. 

l pro nás křesťany je život, který dnes žijeme taková doba těhotenství. Doba zvláštní 
milosti a přípravy na něco krásného. Rabíni říkají- Tento svět je předsíni, před hodovní síní. 
Zde v předsíní se mám upravit a připravit, aby mne pak pustili dovnitř. 

Řecký Bůh času KAIROS, (na začátku jsem ho vzpomínal) byl zobrazovón tak, že měl, ve 
předu velkou loknu vlasů a zbytek hlavy měl vyholený. Chtělo se tím říci, že máte-li nějakou 
vhodnou dobu ve svém životě, tak jí máte pevně uchopit a využít, jakmile se k vám otočí 
zády, už jí nemáte za co chytit, tak jak se vám nepodaří zachytit vyholené tebky. 

Přijde doba, kdy už nebudeme mít možnost se rozhodovat. Ještě jednou si dovolím přidat 
ještě něco k výroku moudrého Kazatele. Je čas se rozhodnout a čas kdy se už nebudu moci 
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rozhodnout. 

Dejme si věci s Bohem dopořádku v době, kdy k tomu ještě máme možnost. 

Děti se ve školce učí veršíček. Má to význam. Mohou si zapamatovat hlavní myšlenku 
probíraného úkolu. Takové to naučení. Takže dnešní veršík, který se prosím naučte, zní. 

DNES USLYŠÍTE-Ll JEHO HLAS, NEZATVRZUJTE SVÁ SRDCE. 

Pane, prosíme, ať máme dostatek pokory přijmout každé období, které nám v životě 
dáváš. Ať je to období příjemné či nepříjemné, dobré nebo zlé. A prosíme, dej, ať každé 
období našeho života dokážeme využít k našemu duchovnímu dobru. A také dej, abychom 
využili tuto dobu milosti, kterou nám ještě dáváš k tomu, abychom se připravili na období 
slávy ve tvé přítomnosti. 

AMEN 



8



9



10

ADRA DĚKUJE

Milé sestry a bratři, dovoluji si vám poslat shrnutí pomoci lidem po zemětřesení v Turecku 
a Sýrii a odpovědět tím hromadně i na některé dotazy.

První měsíc pomoci lidem po zemětřesení v Turecku a Sýrii potvrdil výhodu síťovosti 
humanitární organizace ADRA, která má nyní na světě více než 115 poboček. Pro 
jednotlivou kancelář by pomoc lidem po velkém neštěstí byla velmi složitá, ne-li nemožná.

V Turecku ani po opakovaném úsilí ADRA International (podobně i řada jiných 
zahraničních organizací) nedostala potřebnou licenci pro přímou pomoc lidem a musí ji 
zprostředkovávat jen skrze místní organizace – konkrétně se poslední měsíc jednalo o 
spolupráci se 14 lokálními partnery.

To je vždy komunikačně a logisticky mnohem složitější.

Přesto mezinárodní tým ADRA dokázal za několik týdnů bezprostředně po události 
pomoci 9 000 lidem v 16 městech rozdáním vody, jídla, teplého oblečení, dek, spacáků a 
hygienických potřeb. V nejhůře zasažené provincii Hatay dodala ADRA lidem 400 stanů a 
1000 solárních lamp pro lepší pocit soukromí a bezpečí.

Pro distribuci humanitární pomoci je pro nás mnohem snazší pomoc v Sýrii.

ADRA International zde má již 10 let fungující kancelář ADRA Sýrie a také ADRA 
Česká republika je v rámci různých projektů v úzkém spojení s místní Adrou již 7 let.

V Latákii a Aleppu pracovníci a dobrovolníci ADRA rozdali více než 14 000 
hotových jídel a přes 6 000 potravinových balíčků. Pomáhají také se zajištěním vody a 
elektřiny.

Dalším kritickým úkolem (nejen) kolegů z ADRA Sýrie je umožnit dětem návrat do 
škol. Stovky škol v současnosti slouží jako ubytovací kolektivní centra a je velmi složité 
nalézt náhradní bydlení pro všechny dočasně ubytované ve školách.

Úsilí a finanční prostředky z ADRA ČR budeme nyní spíše směřovat do pomoci v Sýrii, 
která na tom byla již před zemětřesením podstatně hůře než Turecko.

Děkujeme všem dárcům a podporovatelům na celém světě – díky vám síť kanceláří 
ADRA pomohla v Turecku a Sýrii za první měsíc 32 000 lidem. 

Rádi bychom vyjádřili poděkování také bratrům a sestrám, mnozí jste přispěli soukromě 
nebo jako sbory. 

S vděčností,

Martina Špinková

PR a FR koordinátorka ADRA
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MODLITEBNÍ TÝDEN MLÁDEŽE 2023

Možnost stažení el. verze: 

https://www.adventorion.cz/ke-stazeni/modlitebni-prednasky-2023
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MISSION CAMP 2023
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ROBINZONIÁDA 2023
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18.3. Vlachová-Bartáková 
Andrea
20.3. Dvořák Jaroslav

22.3. Vlachová Vlasta
23.3. Pavlík Martin

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 – NUMERI 6,24-26

‚Hospodin tě požehná a ochrání tě,
Hospodin rozjasní nad tebou svou tvář a bude ti milostiv,
Hospodin obrátí k tobě svou tvář a obdaří tě pokojem.‘

Český ekumenický překlad

The LORD bless thee, and keep thee:
The LORD make his face shine upon thee, and be gracious unto thee:

The LORD lift up his countenance upon thee, and give thee peace.
King James Verision

mailto:vinohradsky.zpravodaj@email.cz

