21. února 2009

Společná píseň a modlitba
Studium Bible v malých skupinách
Sbírka pro misijní projekty CASD
Společná píseň a modlitba

1.

Dnes dopoledne nám Božím slovem poslouží náš kazatel Radek Jonczy. Sboroví zpěváci se sejdou
v 12,15 k nácviku písní.

2.

Odpolední shromáždění se koná poblíž Strašnického sboru v ulici Nad Olšinami 17 od 14,00 a dnes
bude kázat náš kazatel Radek Jonczy Od 15,30 se ve Strašnicích koná modlitební setkání.

3.

Příští pátek 27. února se sejde KD1 v 18,30 Nad Petruskou s bratrem Dušanem Kučerou.

4.

Příští sobotu v 9,30 proběhne sobotní škola opět v jedné společné třídě. Přednášet bude náš kazatel
Radek Jonczy, který nám pak v rámci bohoslužby poslouží i kázáním Božího slova.

5.

Příští sobotu se sejde KD2 u Jiránků v 16,30. Hostem bude bratr Lejsal s tématem "O cestě do
Iránu".

6.

V sobotu 28. února vystoupí Maranatha Gospel Choir v komunitním centru Mariapoli v Praze –
Vinoři od 19,30 a podpoří tím charitativní projekt MAGDALA.

7.

14. března pořádá AMICUS (Sdružení adventistických studentů a akademiků) v Brně v Bílém domě
od 10.00 hod. konferenci na téma „Žijeme vírou na prahu 21. století“. Hlavním řečníkem bude bratr
Daniel Duda. Dalšími řečníky budou: Jan Bárta, Roman Hampacher, Jiří Lukeš, Václava Zerzánová a
Michal Balcar. V krátkých videovstupech představí studenti z různých míst naší Unie svoji odpověď
na otázku: „Jak žiješ vírou dnes?“ Program bude doplněn hudebními vstupy. Informace pro přihlášení
naleznete ve zpravodaji.

8.

Minulou sobotu se na sbor vybralo 6 416,- Kc a na misii 718,-.Kč.

9.

Částka darů na rekonstrukci sboru se za měsíc leden navýšila o 15 400,- Kč, celková částka tedy
činí 4 068 123,-Kč. Dary určené na rekonstrukci sboru můžete posílat na sborový účet 187 136
9/0800, variabilní symbol 11111. Pokud nemáte možnost dary poslat na sborový účet a rádi byste
finančně přispět na rekonstrukci, můžete tak učinit do označené obálky, kterou vhodíte do kasičky
určené na desátky. Ochotným dárcům děkujeme a prosíme Vás, abyste pamatovali na to, že by náš
sbor měl na rekonstrukci přispět částkou 5 000 000,- Kč. Aktuální fotky z rekonstrukce si můžete
prohlédnout na stránkách sboru na adrese: www.sborvinohrady.cz.

Uvádí / Klouda V.
Společná píseň č. 150
Sborová oznámení
Společná píseň č. 259
Přímluvná modlitba / Králová M.
Píseň pěveckého sboru – J.S.B. – Chorál BWV 140 (muži)
Čtení z bible – Gn 11,1-9 / Kučerová A.
Modlitba / Mráz J.
Kázání – Jonczy R.
„Oblibuje Bůh jednotu?“
Hudební ztišení – Petřvalský L.
Sbírka pro potřeby sboru
Společná píseň č. 264
Závěrečná modlitba / Jonczy R.
Společná píseň č. 280

12:15 hod.
14:00 hod.
15:30 hod.

Nácvik sborového zpěvu
Odpolední bohoslužba Strašnice, kázání – Hampacher R.
Modlitební chvíle, Strašnice
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Setkání KD1 proběhne:
27.2.2009 Dusan Kucera od 18.30 Nad Petruskou
13.3.2009 Dusan Kucera od 18.30 Nad Petruskou
27.3.2009 Jiří Beneš od 18.30 Nad Petruskou

NOVÁ MLÁDEŽNICKÁ AKCE = ANDĚL 09 - JAK SPRÁVNĚ VĚŘIT?
V sobotu 7. března od 9:30 hodin proběhne ve sboru CASD v Praze na Smíchově zcela nová
mládežnická akce s názvem Anděl 09. První ročník si klade za cíl oslovit mladé lidi z celé
Československé unie, odstartovat společně modlitební týden mládeže a zejména duchovně inspirovat
mládež ve věku 14 - 17 let. Program sobotního dne bude velice nabitý, takže se všichni účastníci
mohou těšit na dvě zcela odlišné části. V dopolední části zažijeme bohoslužbu, jež nás netradičně
seznámí s tématem letošního ročníku modlitebního týdnu mládeže. Hlavním speakrem bude vedoucí
mládeže Českého sdružení Vašek Vondrášek. Odpolední program bude hledat odpověď na otázku,
která je ústřední pro celý první ročník, tedy - Jak správně věřit? Po řešení otázky bude společnými
silami pátrat smíchovská mládež, spousta netradičních hostů a zejména druhý letošní řečník, vedoucí
evangelizace Českého sdružení, Vítek Vurst. Večer se ponese v duchu živé křesťanské muziky a závěr
se bude promítat zajímavý film.
Někteří lidé mají zato, že každý z nás má několik andělů. Buď to můžou být andělé z nebes, nebo je to
prostě člověk nám nejbližší. Akce Anděl 09 by mohla sloužit k tomu, aby si každý z účastníků našel toho
anděla, kterého zrovna potřebuje. Přijeďte si tedy společně zahájit modlitební týden, načerpat duchovní
inspiraci, podpořit nově vznikající akci a hlavně potkat se s přáteli a možná i s se svým andělem.
Více informací naleznete na internetových stránkách - www.akceandel.cz.
Za smíchovskou mládež Martin Žalud

Česká televize uvede v pořadu Křesťanský magazín na prvním programu v neděli 22. února od 14.25
hodin reportáž z Mateřského centra Rybička. To vzniklo jako přirozená aktivita mladých žen ze sboru
církve adventistů v Praze–Sedlci. (více informací na www.casd.cz)

VZPOMÍNKA NA EMILKU
Před 4 týdny, v sobotu 24. ledna, nás ve věku nedožitých 84 let opustila sestra Emilie Kubíková.
Usměvavý, optimisticky laděný člověk, kterého humor provázel životem a neopouštěl jej ani
v posledních létech těžké nemoci. Ve světlých chvílích mne při vzájemných setkáních identifikovala
zvoláním „Radečku!“ a nikdy neopomenula přidat nějakou tu průpovídku pro zasmání. Dodnes vidím,
jak se na mne během kázání, s šibalským úsměvem na rtech, culí ze zadní řady levého segmentu
Vinohradské modlitebny.
Mé vzpomínky na ní však sahají ještě hlouběji, do osmdesátých let minulého století, kdy uvěřila. V té
době jsem Vinohradský sbor navštěvoval coby student bohoslovecké fakulty. Plná nadšení z nového
rozměru života, který před ní otevřela její víra, mne doslova zásobovala stále novými kontakty na lidi,
kteří měli bližší zájem o studium Bible. Při své podstatě totiž neměla problém o své víře zcela přirozeně
vyprávět každému, koho potkala. Na chvíle, společně prožité při vyučování našich přátel jen tak
nezapomenu. Já vysvětloval a ona, skvělá hospodyně, na stůl přinášela jednu dobrotu za druhou. Mou
rádoby hlubokou teologii přitom odlehčovala svými vtipnými postřehy ze života.
Její optimismus byl o to cennější, že klíčil z nelehké reality. V nesnadných dobách hospodářské krize
vyrůstala bez otce a později se i ona nějakou dobu musela sama starat o svého syna Romana, kterého
nakonec, kvůli zrádné nemoci, kterou onemocněl, s těžkým srdcem, přežila.
Pán Bůh však na ní nezapomněl. Před 57 léty ji poslal do cesty skvělého člověka. Každý den
s Vladimírem sedávali naproti sobě u stolu v kanceláři pražských pekáren o jejichž účetnictví se oba
pečlivě starali. Vzdor pilné práci zbyl ještě čas i na vzájemné sblížení, které v roce 1951 vyvrcholilo
svatbou. Svět tak byl obohacen o jednu téměř ideální dvojici. On makal, mlčel, naslouchal, mile se
usmíval, ona zase mluvila, hlasitě se smála a nejednou, s rozhodností sobě vlastní, přebírala otěže
rodiny do svých rukou. Společně vychovali vnučku Vlaďku a nemalým dílem se podíleli i na výchově
svých pravnuků. Při tom všem jim ještě vždy zbýval dostatek času na obětavou službu ve sboru, který
milovali.
V takto nastavené symbióze spolu prožili i poslední léta Emilčina života. Jen se, díky zrádné nemoci,
situace nakonec poněkud obrátila. Otěže života musel cele převzít Vladimír. Obětavě a pečlivě se staral
o každý Emilčin krok a ona mu jeho péči oplácela tím, že se po něm neustále rozhlížela. Byli pořád
spolu. Rozdělila je teprve sanitka, ve které před 14 dny Emilka tiše skonala. Zemřela, ale v srdcích nás,
kteří jsme ji znali, žije dál. Už dnes se moc těším na to, jak se při vzkříšení její tvář rozzáří tím stejným
úsměvem, na který jsme byli léta zvyklí. A pak už nikdy nevyhasne. Amen.

Milé sestry a bratři,
14. března pořádá AMICUS (Sdružení adventistických studentů a akademiků) v Brně v Bílém domě od
10.00 hod. konferenci na téma „Žijeme vírou na prahu 21. století“.
Hlavním řečníkem bude bratr Daniel Duda. Dalšími řečníky budou:
Jan Bárta, Roman Hampacher, Jiří Lukeš, Václava Zerzánová a Michal Balcar.
V krátkých videovstupech představí studenti z různých míst naší Unie svoji odpověď na otázku: „Jak
žiješ vírou dnes?“ Program bude doplněn hudebními vstupy.
Chceme pozvat mladé lidi, studenty, akademiky, ale vlastně každého, kdo se o toto téma zajímá, aby se
spolu s námi 14. března 2009 v Brně zamýšlel nad otázkou „Jak žít vírou dnes“.
Srdečně Vás zveme a těšíme se na setkání v Brně.
Za výbor oddělení Amicusu
Luděk Svrček
P.S. Veškeré informace lze nalézt na www.tscasd.cz. Přihlášky (formulář je ke stažení na
www.tscasd.cz) zasílejte na ammicus@seznam.cz do 9. března 2009.

NAROZENINY OSLAVÍ
Čermák Horymír
Čák Scaba
Fuksová Markéta
Špinar Bohumil
Ceplová Květoslava

Vlachová Andrea
Král Josef
Vlachová Vlasta
Passerová Jana
Kudrna Pavel

28. února
2. března
5. března
9. března
12. března

(Leták – pozvánku najdete na zadní straně zpravodaje.)
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18. března
19. března
22. března
24. března
27. března

3.část - První Československo se jmenovalo Velká Morava aneb ta dívka se jmenovala Ludmila
Naše vyprávění dospělo do 9.století, ve kterém se dějí pro další vývoj našeho dnešního
národa rozhodující skutečnosti. Již začátkem tohoto století vznikají na některých slovanských hradištích
křesťanské kostely (828 - Nitra). V této době jsou slovanské kmeny (či jenom rody?) řízeny kmenovými
knížaty. V Čechách neznáme z 8. a větší části 9.stol. žádné doložené jméno vladaře či vladařů, i když
známe velice závažný moment v české historii a tím je pokřtění 14 českých knížat (rodových vládců?) v
r.845 v Řezně!
Na Moravě se začátkem 9.stol. (před r.833) ujímá vlády Mojmír a podle něho se bude
jmenovat celý rod, rod který velice povznese tuto část slovanské země a vytvoří státní celek zvaný
odborníky Velká Morava.
V Čechách se v této době soustřeďuje moc na rozlehlých hradištích v centru země, ale i v
dalších částech, zejména při větších tocích řek (Berounka, Labe, Otava, Ohře a další). Postupně se
krystalizuje moc některých knížecích rodů, které začínají již v této době signalizovat to, co se stane
koncem 9.stol. a hlavně ve století následujícím, totiž převzetí vlády nad celým územím do rukou
jediného rodu.
V Čechách je to zejména rod, který má jméno podle bájného předka, právě snad z doby
rozpadu Sámovy říše, tj. z konce 7. či začátku 8.stol. Tento bájný předek se jmenoval Přemysl a rod
Přemyslovci. Jeho stejně bájní potomci byli údajně Nezamysl, Mnata, Vojen, Vnislav, Křesomysl,
Neklan, Hostivít a kdo potom? Potom konečně první jménem známý panovník - Goriwei. Tak ho totiž
nazývá kronikář fuldských análů, když popisuje bitvu Čechů s Franckou říší v r.872 kdesi na Vltavě.
Tohoto prvního knížete z rodu Přemyslovců my dnes nazýváme Bořivoj.
Celá staletí před r.872 i po něm zápolili naši slovanští předkové s Franckou říší, která se po
smrti Karla Velikého (814) rozdělila tzv. Verdunskou smlouvou v r.843 na tři části, z nichž nás zajímá
část východně od Rýna, tj. Říše východofrancká. A právě v tomto zmíněném roce 872, rok poté, co se
vládcem Velké Moravy stal kníže Svatopluk, podniká východofrancká vojenská moc útok na Čechy, aby
se nemohli spojit s Velkou Moravou a Svatoplukem, který s nimi dost úspěšně válčil. V čele jejich
vojska stál mohučský arcibiskup Luitbert. Frankové pronikli až někam k Vltavě, kde (neznáme přesně
místo) došlo k bitvě. Podle již zmíněných fuldských análů byli Čechové poraženi a stáhli se do svých
hradišť. Frankové se poté, co poplenili okolí, stáhli.
Jména vůdců poražených českých kmenů jsou : Zwentislav, Witeslan, Herman, Spoitimir,
Moyslav a Goriwei.
Po roce 874, kdy Svatopluk uzavírá ve Forchheimu mír s vládcem Východofrancké žíše
Ludvíkem Němcem, dochází k připojení Čech k Velké Moravě a vzniká Velkomoravská říše. A tak
můžeme říci, že první Československo se jmenovalo Velká Morava.
V Čechách Svatopluk nastolil knížetem právě onoho šestého jmenovaného, totiž Bořivoje,
kterým potom začíná již nelegendární, ale faktická řada přemyslovských vladařů, která bude naše země
řídit až do osudného dne v r.1306, kdy bude poslední Přemyslovec z vládnoucí linie Václav III.
zavražděn v Olomouci. Po tomto svém nastolení českým knížetem se Bořivoj rozhodl oženit a
zabezpečit výše zmíněný rod. K tomu si vyhlédl sotva 15tiletou dívku, dceru slovanského knížete ze
země na sever od svého knížectví lužickosrbských Milanů.
Jiná, dnešními odborníky opravená verze říká, že to byla dcera pšovského knížete Slavibora,
tzn. z dnešního Mělníka. Ale odkud skutečně Ludmila byla nás trápit nebude. My víme, že byla první
ženou známou jménem v našich dějinách, první kněžnou, první obětí vraždy, první mučednicí, první
světicí atd.
O tom, jak probíhala svatba, o jejich dětech a dalších "krocích" našich dávných dějin zase
příště, dá-li Bůh, ve 4.části nazvané "Když sílila víra křesťanská".
pokračování příště
J. a S. Linhartovi

Modlitební týden mládeže 2009
Za to, že tato práva budete poslouchat a bedlivě je dodržovat, bude Hospodin, tvůj Bůh, zachovávat
tobě smlouvu a milosrdenství, jak přísahal tvým otcům. Bude tě milovat a bude ti žehnat a rozmnoží
tě…“ Dt 7,12.13
Milí mladí lidé, milé sestry a bratři,
v týdnu od 7. do 14. března 2009 bude ve sborech Česko-Slovenské unie probíhat modlitební týden
mládeže. Letošní přednášky modlitebního týdne připravili studenti Teologického semináře na Sázavě
a napsali je se snahou, aby byly srozumitelné právě mladým lidem.
Motto přednášek modlitebního týdne mládeže je: Seznamte se: „Já Hospodin…“ Když se zamilují dva
mladí lidé, touží být neustále spolu, vidět se a sdílet se. Nemohou-li být spolu, píšou si SMS, chatují,
„mejlují“, …, využívají všechny možné způsoby, jak se co nejlépe poznat.
Bible nám popisuje obdobně vztah Pána Boha k nám. Bohu záleží, aby se nám dal poznat a byl pro nás
srozumitelný, abychom se mohli do něj zamilovat. Chce nás zbavit strachu, že zůstaneme sami. Právě
naopak. Nesmírně touží po naší blízkosti. A celé dějiny nám ukazují, že se vrátí, aby to nebyl vztah jen
na dálku.
Jaký je Bůh? Seznamme se…
Věříme, že při čtení přednášek modlitebního týdne mládeže, při společných diskuzích a modlitbách
budeme mít další příležitost více prohloubit náš vztah s Ním. Věříme, že lépe pochopíme, jaký je
Hospodin. Věříme, že se budeme ještě více těšit na Jeho návrat.
Přednášky modlitebního týdne obdržíte přes sborové traktátníky. V sobotu 14. března na závěr
modlitebního týdne mládeže bude probíhat sbírka darů modlitebního týdne. Děkujeme za vaši štědrost
a ochotu podpořit svými dary misijní projekty mládeže v Česko–Slovenské unii Církve adventistů
sedmého dne.
Edvard Miškej
hospodář ČSU
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Alan Chlebek
vedoucí odd. mládeže při ČSU
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