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SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA – VINOHRADY
Londýnská 30, 120 00 Praha 2

PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY
17. prosince 2011
9.30 – 10.30

Sobotní škola uvádí Martásková Libuše
Společná píseň č. 129 a modlitba
Sobotní škola v malých skupinkách
Sbírka pro misijní projekty CASD
Společná píseň č. 87 a modlitba

10.30 – 10.45

Přestávka

10.45 – 12.00

Bohoslužba s kázáním uvádí Fuková Marcela
Varhanní preludium / Petřvalský Lukáš
Společná píseň č. 30
Sborová oznámení / Jadlovská Viera
Introit: Žalm 84, 11.12
Společná píseň č. 16
Přímluvná modlitba / Jonczy Marek
Píseň pěveckého sboru
Čtení z Bible – Žid 11, 8-10 / Vozanková Anička
.Modlitba před kázáním / Turóci Juraj

Kázání – Peter Čík
„Velká víra v Boží milost“
Ztišení po kázání: Vlachová Andrea
Společná píseň č. 43
Modlitba: Čík Peter
Sbírka pro potřeby sboru
Poslání: Tt 2, 11-13
Společná píseň č. 280
Varhanní preludium

17.00

Vánoce s tóny Žalmů / koncert pěveckého sboru

PROSÍME VŠECHNY O VYPNUTÍ MOBILNÍCH TELEFONŮ BĚHEM BOHOSLUŽBY.
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OZNÁMENÍ SBORU VINOHRADY
1.
2.
3.
4.

Dnes dopoledne nám kázáním Božího slova poslouží tajemník Československé Unie
CASD bratr Peter Čík. Odpolední shromáždění se dnes nekoná.
Zkouška sborového zpěvu dnes odpadá. V 17 hodin jste všichni srdečně zváni na
koncert našeho smíšeného pěveckého sboru s názvem Vánoce s tóny žalmů.
Příští sobotu dopoledne chceme společně slavit Památku Večeře Páně s kázáním
našeho kazatele Radomíra Jonczyho.
Zítra, v neděli 18. prosince ve 14 hodin se v učebnách společenského centra sejdou ke
své pravidelní schůzce naši senioři.

Minulou sobotu byly vybrány tyto dary:
1.560,- Kč

Sbírka pro misijní účely CASD

6.964,- Kč*

Sbírka pro potřeby našeho sboru

*tj. 87,05 % z částky potřebné na nejnutnější výdaje provozu sboru
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Nájde Ježiš Kristus vieru na zemi?
Kázání ze soboty 10. prosince 2011 – Juraj Turóci
Dnes budeme premýšľať nad podobenstvom o sudcovi a vdove, ktoré máme zaznamenané
v knihe Ev. podľa Lukáša v 18, 2 – 8.
Je to príbeh na jednej strane smutný a na druhej strane komický.
Na prvý pohľad sa nám môže zdať, že tento príbeh nie je vhodný na to, aby nám interpretoval
dôležitú duchovnú pravdu alebo aby nás inšpiroval a povzniesol k duchovným veciam.
Poďme spoločne uvažovať nad týmto podobenstvom po jednotlivých veršoch.
V 2 verši čítame – budeme používať SEP.
SEP: V jednom meste bol sudca, ktorý sa nebál Boha, ani človeka sa nehanbil.
ČEP: "V jednom městě byl soudce, který se Boha nebál a z lidí si nic nedělal.
V tomto 2 verši máme niekoľko neúplných informácii.
1. nevieme meno toho sudcu
2. nevieme názov mesta, nepoznáme charakteristický opis toho mesta
Čo sa týka toho mesta, tak predpokladáme, že to nebude Jeruzalem. Ale, že to bude nejaké malé
mestečko (dovolím si použiť slovo„kotěhůlky“) čo naznačuje, že v takomto meste spomínaný
sudca môže byť čo? tzv. neobmedzeným pánom.
V Jeruzaleme, alebo v nejakom inom väčšom meste by sa takýto sudca veľmi nepresadil, ale tzv.
vo svojich „koťehůlkách“ sa môže hrať na Pána Boha a robiť si čo chce a tiež kedykoľvek sa mu
zachce.
Tento náš sudca neuznáva Boha ako autoritu , autoritu, ktorá je nad ním a dokonca sudcova
autorita v meste, kde žije, je taká silná, že si môže robiť, čo chce.
Tak ako som už spomenul, tak nevieme meno toho sudcu, ale vieme aký ten sudca je a tiež aký je
jeho charakter. Všimnime si, že sa vôbec nič nedozvedáme o tom aká je jeho činnosť. Viac sa
dozvedáme o tom aká je jeho nečinnosť.
Na druhej strane sa v 3 verši o vdove dozvieme pravý opak.
SEP: V tom meste bola aj vdova, ktorá k nemu chodila s prosbou: Zastaň sa ma proti môjmu
protivníkovi!
CĚP: V tom městě byla i vdova, která k němu ustavičně chodila a žádala: „Zastaň se mne proti
mému odpůrci.“
V tomto 3 verši sa o vdove dozvedáme len to čo robí, ale nič o tom, aký má problém a tiež
nevieme o vdove, aký má charakter.
Vdova je príkladom bezbrannosti. Dokonca bolo priam automatické, že sudca sa má zastať
bezbranných ľudí a vdova v takej situácii bola. Keďže vdova nemá žiadne konexie, ani žiadne iné
známosti, dokonca nemôže ani poslať svojho manžela, aby to za ňu vybavil (čo bolo v tej dobe
bežné, že rôzne veci na úradoch vybavuje muž), a preto jej zostáva len chodiť, prosiť a čakať.
Ako v 2 verši, tak i vo verši 3 máme ďalšie nejasnosti:
1. nedozvieme nič o protivníkovi,
2. nevieme aká krivda je páchaná na vdove, a takže to jednoducho nazveme, že vdova mala
problém.
Ako to bolo ďalej sa dozvieme vo verši 4, ktorý si rozdelíme na 3 časti – A, B, C. V tej prvej časti 4
verša čítame
SEP: On síce dlho nechcel, no potom si povedal: Čo sa aj Boha nebojím a človeka sa nehanbím
ČEP: Ale on se k tomu dlouho neměl. Potom si však řekl: „I když se Boha nebojím a z lidí si nic
nedělám,
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Na jednej strane sa tu prejavuje úradnícka arogancia sudcu – tzn. že sa mu nechce riešiť problém
vdovy.
Z tohto pohľadu môže byť sudca vnímaný ako nespravodlivý a bezohľadný, ale musíme
podotknúť, že on vlastne nie je zlý, on je v podstate len lenivý – proste nerobí nič.
Všimnime si, že sudca ani negatívne (represívne) nezasahuje voči vdove, napr. tým, žeby sa jej
vyhrážal alebo ju iným spôsobom limitoval.
Táto situácia nečinnosti sudcu trvá dlho – tj. nedozvedáme sa ako dlho, pretože nemáme určený
žiadny časový údaj.
Verš 4 budeme ďalej pokračovať 4b
SEP: On síce dlho nechcel, no potom si povedal: Čo sa aj Boha nebojím a človeka sa
Po tejto dlhej (časovo bližšie neurčenej doby) sa predsa sudca rozhodne prípadom vdovy
zaoberať.
Čo si povedal ... sa dozvedáme na konci 4 verša (4c) a pokračuje to v 5 verši
SEP: On síce dlho nechcel, no potom si povedal: Čo sa aj Boha nebojím a človeka sa
nehanbím (a z lidí si nic nedělám)
Verš 5
SEP: zastanem sa tej vdovy, keď ma už toľko unúva. Nech ma napokon nedokaličí.
ČEP: dopomohu jí k právu, poněvadž mi nedává pokoj. Jinak mi sem stále bude chodit a nakonec
mě umoří."
Ako sa Vám pozdáva toto jeho vysvetlenie?
Nie je to náhodou cynické, neušľachtilé zdôvodnenie?
Viete čo je ale dôležité?
Dôležité je to, že pre vdovu je to veľmi priaznivé.
Sudca pochopil, že bude lepšie žene vyhovieť, než donekonečna počúvať jej problém.
A spomínaný komický moment je v tom, že sudca, ktorý sa nikoho ani ničoho nebojí, sa začne báť
toho, aby ho vdova .... tzv. nevyfackala ☺
Poďme si obsadiť role z toho podobenstva:
Komu je prisúdená rola vdovy?
Rola Vdovy je prisúdená nám. Vdova je tzv. starozákonný prototyp bezbrannosti. Prežíva 2 krivdy:
- má problém s nejakým nepriateľom, s ktorým si nevie dať rady,
- nemá ani muža, ktorý by sa jej zastal, ktorý by jej pomohol
Čo to pre nás ale znamená, že táto rola je jednoznačne pridelená nám?
Pre nás to znamená, aby sme si uvedomili naše postavenie voči Bohu.
Komu je prisúdená rola sudcu? Ťažké, však?
Keď prirovnáme rolu sudcu k BOHU,
tak pre nás ľudí je to veľmi náročné prijať, .... ale je to tak.
Pokiaľ si odmyslíme amorálnosť opísaného sudcu (to že sa nikoho ani ničoho nebojí a je tzv. Pán
Bohom v tom svojom mestečku), tak je to (v podstate) obraz toho veľkého Boha. Pre skutočného
Boha platí, že nemá nad sebou vyššiu autoritu. Autoritu, ktorá by ho mohla a tiež ho mala donútiť
niečo urobiť.
Často krát sme schopný si myslieť, že súčasní sudcovia, ktorých máme možnosť vidieť buď v TV,
alebo ich zažiť osobne pri nejakom súdnom pojednávaní, sa tak chovať môžu, ale predsa Pán
Boh sa tak chovať nemôže..., pretože my sme presvedčený o tom, že to musí urobiť ihneď,
a musí to urobiť tak, ako si to myslíme my.
Ale ako som už naznačil, tak sudca nebol charakterizovaný tým, žeby bol ZLÝ !!! On len
maximálne dopúšťa zlo a to tým, že dlho nezasahuje !!! Tým, že mu nezabráni.
I keď dosadíme rolu sudcu k BOHU a mnohí s tým nemusia súhlasiť, tak je potrebné povedať, že
toto podobenstvo (ako všetky ostatné) je ladené POZITÍVNE a má POVZBUDIVÝ zmysel a
charakter !!!
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1. Podobenstvo nám chce jasne povedať, že naše prosby u Boha majú ŠANCU – pokiaľ sa ich
však predčasne nevzdáme.
2. Tiež nám hovorí i o tom, že máme pochopiť, že nemáme nárok na nič. Boh odpovie, keď
uzná za vhodné a ako uzná za vhodné. Podobenstvo nás donúti uvedomiť si, z akej pozície
s Bohom hovoríme.
3. Prosby vdovy (ale i prosby naše) nevedú k tomu, že to Boh automaticky vypočuje a následne
hneď vykoná, ale dôležite je vedieť, že Boh rozhodne v danej záležitosti SPRAVODLIVO – to
je veľmi podstatné.
Najvýraznejším a najdôležitejším Lukášovým komentárom je veta, ktorá nás do podobenstva
uvedie (ktorú sme schválne vynechali) – verš 18,1
SEP: Rozpovedal im podobenstvo o tom, že sa treba stále modliť a neochabovať.
ČEP: Vypravoval jim podobenství, aby ukázal, jak je třeba stále se modlit a neochabovat.
Podobenstvo je o tom, že máme vydržať v modlitbe – čiže v dialógu s Bohom a NEZÚFAŤ !!!
Vdova je obrazom človeka, ktorý má nejaký problém, nejaké trápenie, s ktorým si nevie dať rady
a prosí Boha o pomoc.
Vieme, že nakoniec sudca pomohol. Mohli by sme povedať, že si dáva sudca – BOH čas na
premyslenie, ale keď rozhodne, tak je to veľmi rýchlo.
Záverom by som položil otázku pre nás všetkých. Nájde Ježíš Kristus vieru na zemi? Nájde tú
vdovu (nás), ktorá čaká na jeho rozhodnutie?
Nebuďme sklamaný z toho, keď Boh nesplní to, o čo prosíme. Dovoľme Bohu, aby zostal Bohom.
Modlitba tu nie je na to, aby Boh tancoval podľa toho ako my budeme pískať.
Áno neprestávajme , očakávajme a modlime sa ďalej, ale dovoľme Bohu, aby on rozhodol.
Pokiaľ sa modlíme kvôli tomu, aby sme dostali odpoveď na modlitbu, jedného dňa sa prestaneme
modliť a môže to dopadnúť, tak že od Boha odídeme.
Pre náš duchovný život je dôležité, aby sme sa dokázali stíšiť, aby sme dokázali byť trpezlivý
a s vierou čakali na rozhodnutie Boha, pretože jedine on vie, aké požehnanie z pohľadu večnosti
je pre nás najlepšie.
Amen
Zdroje:
1. Mrázek, Jiří: Lukášovská podobenství,
2. Biblia – Slovenský ekumenický preklad
3. Bible – Český ekumenický preklad
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Dobrý den,
chceme Vás tímto dopisem oslovit a požádat o podporu našeho projektu DVD Psychotronika.
Jsme křesťané, členové Křesťanského společenství Praha Střed a již delší dobu máme touhu
oslovit lidi v naší zemi, kteří se věnují různým druhům praktik, které je možno pojmenovat jako
psychotronika. Jistě není třeba podotýkat, že naše země není plná ateistů, ale je plná lidí, kteří
neznají Boha, ale hledají uspokojení v různých druzích duchovních cest s okultním pozadím.
Naše DVD má za cíl promluvit k těmto lidem a informovat je o rizicích spojených s
psychotronikou a dát jim východisko v biblickém spasení skrze Ježíše Krista.
Na DVD mluví Martin Ševčík, který má za sebou velmi intenzivní psychotronickou zkušenost a
který potom, co v roce 1983 uvěřil v Ježíše jako svého Pána a Spasitele, jezdí po republice s
přednáškou na toto téma.
Jeho přednášky navštěvují okultně zaměření lidé, po přednášce dochází k situacím, kdy se lidé v
mnoha případech rozhodují s psychotronikou skončit a obracejí se k Ježíši jako svému Spasiteli. Na
Karlovarsku po jeho přednášce dokonce vzniknul nový sbor a i v jiných místech je příliv lidí do
různých církví na dnešní dobu nebývalý (mnohdy přicházejí po přednášce do církví desítky lidí).
Martin Ševčík je členem Církve adventistů sedmého dne.
Hlavním cílem tohoto DVD je přivádět nevěřící ke Kristu, proto bude na DVD obalu a na našem
webu možnost, aby nevěřící zájemce, po shlédnutí DVD, kontaktoval křesťanskou církev v místě
svého bydliště.
K tomu budeme potřebovat vaší pomoc. Pokud se rozhodnete zapojit, prosím pošlete nám
vaši mailovou adresu a potvrzení, že souhlasíte s vaším zapojením se do této části projektu.
Bude to vyžadovat nasazení člověka schopného mailem komunikovat s nevěřícími, pozvat je
k vám do církve a vést je ke spasení.

V tuto chvíli DVD dokončujeme. Dosavadní náklady projektu jsou cca 180 000,- Kč. Nyní
potřebujeme sehnat finance na lisování a reklamu DVD.
Chtěli bychom nechat vytisknout několik reklam na naše DVD v časopise Spirit a tím oslovit
okultně zaměřené lidi, kteří s křesťany většinou do styku nepřijdou.
Rádi bychom oslovili vás – křesťany s tím, zda byste si předem nechtěli objednat a
zaplatit vámi stanovené množství DVD, čímž umožníte jeho vydání a následně, po vylisování,
dostanete do rukou prostředek k evangelizaci okultně zaměřených lidí ve vašem okolí.
DVD Psychotronika stojí 99,- Kč.
DVD chceme po vydání volně prodávat v obchodech a na www.psychotronika.net. Z případného
zisku, po zaplacení nákladů na výrobu, budeme financovat další podobné projekty.
Výrobu jsme zatím hradili z vlastních zdrojů a nyní nutně potřebujeme finance na to aby se DVD
mohlo fyzicky vyrobit. Pokud nám pošlete jakoukoliv finanční částku, přispějete tím k vydání DVD.
Vydání DVD plánujeme na říjen – listopad tohoto roku. Ihned potom, co DVD necháme vylisovat,
vám zašleme vámi předem zaplacený počet DVD.
číslo našeho účtu je: 6331226001/5500
(do kolonky "Zpráva pro příjemce" napište své jméno, nebo jméno sboru)
Informace o darech jsou volně přístupné a je možné do nich nahlédnout na našem
transparentním účtu. Pokud budete potřebovat potvrzení o daru, rádi vám ho zašleme.
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Sdružení ZION films:
Občanské sdružení ZION films založili v roce 2011 manželé Bencovi. ZION films chce pomocí
audiovizuálních prostředků informovat veřejnost o duchovních hodnotách založených na biblických a
křesťanských principech.
Chceme a snažíme se na plný úvazek sloužit Bohu a dělat tuto práci pro Boží království.
ZION films o.s. je neziskovou organizací.
Martin Benc (46) je režisérem, který natočil v minulosti množství dokumentárních filmů,
televizních magazínů, videoklipů a reklam. Od roku 2007 se věnuje křesťanským a biblickým
tématům. V roce 2007 natočil pro Českou televizi 16 dílný cyklus „Základy“, který ve 30 minutových
filmech probral základní duchovní témata jako například láska, naděje, pokušení, odpuštění, smrt. V
dalším 17 dílném televizním cyklu „Biblická pátrání“ jsme oslovili dětského diváka od 8 do 12 let a
představili mu biblické příběhy Starého a Nového zákona. Tento cyklus byl velmi pozitivně přijat i
hodnocen. Každý díl sledovalo více než 150 000 diváků. Martin Benc dále spolupracoval na
křesťanském pořadu pro mladé „EXIT 316“ kde režíroval 9 epizod.
Lucie Bencová (38) je organizační manažerkou projektů. Pracovala v reklamní agentuře a v
současné době se dlouhodobě věnuje křesťanské práci s dětmi.
Cílem křesťanského sdružení ZION films je na profesionální úrovni vytvářet projekty, které osloví
a zaujmou českou společnost s biblickými a křesťanskými tématy.
Prosíme vás o modlitební podporu.
Efezským 6:12 Nevedeme svůj boj proti lidským nepřátelům, ale proti mocnostem, silám a
všemu, co ovládá tento věk tmy, proti nadzemským duchům zla.
spojení:
Lucie Bencová tel.: 607 952 932
zion.films@seznam.cz

Byl založen Fond naléhavé pomoc. Ti, kteří by rádi přispěli na tento účel, mohou zasílat
prostředky, které se rozhodli věnovat, na sborový účet číslo: 1871369/0800, variabilní symbol
77777.
SBOR VINOHRADY - KONTAKTY:
PRVNÍ STARŠÍ SBORU
STARŠÍ SBORU pro mládež
STARŠÍ SBORU pro křesťanský domov
STARŠÍ SBORU pro seniory
KAZATEL SBORU VINOHRADY

B. Špinar ml.
V. Klouda
J. Fuksa
M. Fuková
R. Jonczy

602 359 095
724 607 200
724 607 270
722 443 492
739 345 670

INFORMACE O ZPRAVODAJI:
Prosíme všechny, kteří mohou nebo chtějí čímkoliv do zpravodaje přispět, aby tak učinili.
Zasílací adresa pro uveřejnění příspěvků: vinohradsky.zpravodaj@email.cz
Uzávěrka zpravodaje: STŘEDA
Žádosti o zasílání zpravodaje elektronickou poštou zasílejte na uvedenou e-mailovou adresu.
www.casd.cz/praha-vinohrady ., vinohradsky.zpravodaj@email.cz
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