5. 10. 2013

31/2013

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

PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY
5. října 2013
9.30 – 10.30

10.30 – 10.45
10.45 – 12.00

Sobotní škola uvádí Kubík Tomáš
Společná píseň č. 23 a modlitba Kubík Tomáš
Sobotní škola v malých skupinách
Sbírka na misijní projekty CASD
Společná píseň č. 6 a modlitba Balcar Michal
Přestávka
Bohoslužba s kázáním uvádí Balcar Michal
Varhanní preludium: Petřvalský Lukáš
Společná píseň č. 279
Sborová oznámení
Introit: Ž 31,15-18
Společná píseň č. 113
Přímluvná modlitba: Fuksa Josef
1. čtení z Bible – J 10,11-18: Lieblová Renata (vsedě)
Sborová píseň spirituál „Bože, jaké ráno...“
2. čtení – Iz 53,6: Fuksová Markéta (vestoje)
Modlitba před kázáním: Dvořák Jaroslav
Kázání – Bárta Jan
„O nás a ovcích“
Ztišení po kázání: Petřvalský Lukáš
Společná píseň č. 110
Modlitba: Bárta Jan
Sbírka pro potřeby sboru

14.00

Poslání: Ř 16,25-27
Společná píseň č. 280
Varhanní preludium
Odpolední shromáždění s kázáním: Šotola Jaroslav

PROSÍME VŠECHNY o VYPNUTÍ MOBILNÍCH TELEFONŮ BĚHEM BOHOSLUŽBY.



OZNÁMENÍ SBORU VINOHRADY

1.

Dnes dopoledne nám kázáním Božího slova poslouží bratr Jan Bárta,
odpoledne bude kázat bratr Jaroslav Šotola.

2.
3.

Příští sobotu nám kázáním poslouží bratr Csaba Čák.

4.

K dispozici je rozpis služebností na příští čtvrtletí.

Mládež bude příští víkend na Karolíně, takže jim přejeme hezké
počasí. Pokud by hezké nebylo, přejeme jim, aby si pobyt stejně užili
a přiblížili se sobě navzájem a hlavně Hospodinu.

Minulou sobotu byly vybrány tyto dary:
0 Kč

Sbírka pro misijní účely CASD (sbírka se nekonala)

8097 Kč* Sbírka pro potřeby našeho sboru
1500 Kč

jiné dary

*tj. 101 % částky potřebné na nejnutnější výdaje provozu sboru


Pozvánka na koncert Štěpána Raka

od Karin Pospíšilové, koordinátorky Lékořice – Centra podpůrné péče (Thomayerova nemocnice v Krči):
Srdečně Vás zveme
na vzpomínkový hudební podvečer
s chovancem Masarykových domovů,
světovým kytarovým virtuosem, skladatelem,
profesorem pražské Akademie múzických umění.
Přijďte v neděli 13. října v 17 hodin
do kaple Thomayerovy nemocnice.
Štěpán Rak patří v současnosti k nejvýznamnějším kytaristům a skladatelům světa.
Jeho osobitý, nezaměnitelný styl hry a splynutí s duchem hudby,
kterou interpretuje, přináší posluchačům jedinečný a strhující zážitek.
Jeho pětiprstová kytarová technika se stala legendou, kterou se jezdí učit kytaristé
z celého světa a jeho skladby jsou trvalou součástí repertoáru
nejvýznamnějších kytaristů současnosti. Procestoval se svou kytarou
doslova celý svět, když vystoupil v 76 zemích čtyř kontinentů.

Štěpán Rak
„když hraje …
sám se stává hudbou“
říká o něm
tvůrčí pracovní partner
Alfréd Strejček

Těšíme se na Vás!
Vstupné je dobrovolné.



POŽEHNÁNÍ ÁRONOVO

Num 6,24-26
kázání ze soboty s Památkou VP 28. 9. 2013 – br. Michal Balcar
Úvod
Liturgickým i emocionálním vrcholem každého obřadu Večeře Páně je okamžik
tzv. Áronovského požehnání. Nevím, jak ho prožíváte vy, ale mně ještě stále přeběhne mráz po zádech pokaždé, když ta starověká slova vyslovuji, a to přesto, že jsem
vysloužil již kolem 50ti obřadů Večeře Páně.
Jenže když se řekne požehnání, mám dojem, že se jedná pro nás o obtížně srozumitelný pojem. Jako by se slovo požehnání vyprázdnilo nebo zploštilo. Domnívám se,
že žijeme v představě, že požehnání je okamžik, kdy se zrealizuje to, po čem toužíme.
Namátkově jsem se poptával, co si lidé, pod pojmem požehnání vybaví a odpovědi
byly v zásadě: zdraví, štěstí, děti, dobrá práce, dlouhověkost, peníze. Jednoduše
by se dalo říci, že požehnání je šťastný život. Jenže co je šťastný život a co přináší
požehnání, pokud má přinést šťastný život? Odejdeme z dnešní bohoslužby s tím, že
na nás ulpělo něco, díky čemuž se nám splní všechno, co si přejeme?
Jaký je smysl požehnání, dle Áronského požehnání
Pokud někde hledat odpověď na otázky, které jsem předestřel a pokud hledáme
nové naplnění prázdného slova, potom je logické začít přímo v textu, kterým se
o požehnání prosí
Hospodin dále promluvil k Mojžíšovi:
„Mluv k Áronovi a jeho synům: Budete žehnat synům Izraele těmito slovy:
‚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.‘ Tak vloží mé jméno
na Izraelce a já jim požehnám.“
Ať Hospodin rozjasní nad tebou svou tvář /ať Hospodin obrátí k tobě svou tvář
Člověk nemusí být zrovna univerzitně vzdělaný biblista, aby si všiml, že se v onom
sevřeném, stručném a významem nabitém textu objevuje dvakrát podobný motiv,
a sice zmínka o Boží tváři. Požehnání tedy nějak výrazným způsobem souvisí s Boží
tváří neodvážím se spekulovat, zda má tento obrat antropomorfní základ, ale nakonec je to pro jeho srozumitelnost nepodstatné.
Tvář, ať už Boží nebo lidská, je místem odkrytosti, otevřenosti, setkávání, blízkosti.
Tváří v tvář nelze komunikovat přes telefon ani přes SMS ani přes email. Tváří v tvář
mohou dva lidé komunikovat pouze pokud jsou blízko, pokud vstupují do intimní zóny
toho druhého.
Velmi inspirativním způsobem pracuje s pojmem tváře francouzský filozof židovského původu Emanuel Lévinas. Ve své knize Totalita a nekonečno říká a myslím, že
jeho slova nám mohou pomoci hlouběji pochopit, co tvář znamená – „Především je tu
sama přímost tváře, její přímé, bezbranné vystavení. Nejvíc nahá a nejvíc obnažená


je pokožka tváře. Nejvíc nahá, ale je to nahost cudná. A také nejvíc obnažená: tvář
má v sobě cosi bědného, důkazem je, že se tuto bědnost snažíme maskovat pózami,
chováním. Tvář je vystavená, jakoby přímo vyzývající k aktu násilí. A přitom tvář je
to, co nám brání zabít.“
Dle Áronovského požehnání je tedy to nejmocnější Boží ochota k setkání s námi.
Boží sestoupení, sklonění se, Boží ochota vstoupit do naší samoty, Boží ochota být
blízko člověku, Boží sebeodkrytí, Boží bezbranné vystavení člověku.
... a je ti milostiv...
Následující prosba se obrací k Boží milosti: „... je ti milostiv“. Ta naznačuje, že ono
Boží sklonění se k nám lidem, se děje pouhou milostí, bez našeho nároku. Nemáme
právo vyžadovat blízkost Boží tváře, jen Hospodin ve svém milosrdenství může rozhodnout, že k nám svou tvář obrátí, že nad námi svou tvář rozjasní.
... a obdaří tě pokojem...
Důsledkem blízkosti Boží tváře je pokoj – šálom. „...a obdaří tě pokojem“ Pokoj, šálom,
celost, či jakási vnitřní síla nebo kvalita promění život člověka, který je požehnaný.
Požehnaný člověk nemusí prožívat uspokojivé vztahy, mít skvělou práci a hodné děti,
ale protože je požehnaný, tedy v blízkosti Hospodinovy tváře, bude prožívat šálom,
pokoj. Šálom, který mu dává schopnost překlenout vnější nedostatek.
Jenže šálom je ještě něco navíc, než jen vnitřní pokoj. Šálom je úplnost, celost, je
radost a potěšení a úplný šálom v tomto životě a tomto světě nelze dosáhnout. V tom
má Áronovské požehnání vlastně eschatologický rozměr očekávání plného šálomu,
plného pokoje, který může přijít až v okamžiku příchodu Božího království v plnosti.
Požehnaný Jákob/Izrael
Zvláštní a silnou postavou, v jehož příběhu hraje zásadní roli Boží tvář i požehnání
je praotec Jákob. Jeho jméno znamená „lstivý nebo úskočný“ a jeho život je plných
kliček a triků. Dokonce i otcovské požehnání získal úskokem. Kdykoli se měl Jákob
s něčím nebo někým střetnout tváří v tvář, uhnul. Až do okamžiku, který se popisuje
tajemnými, až mystickými slovy v příběhu o boji na život a na smrt u potoka Jabok
v Gn 32. Zde se Jákob poprvé střetává s někým tváří v tvář a neuhýbá. A byť je
jeho protivník mnohem silnější, Jákob za cenou sebezničení a sebezmrzačení bojuje
a trvá na tom, že chce získat požehnání. Požehnání v Jákobově případě není příjemný bonus navíc do života. Není to nějaká síla, která mu pomůže, aby to všechno klaplo. Je to moc, která z Úskočného činí Toho, který zápasí s Bohem. A pro naše téma
je zásadní konec Jákobova příběhu: „I pojmenoval Jákob to místo Peníel (to je Tvář
Boží), neboť řekl : „Viděl jsem Boha tváří v tvář a byl mi zachován život.“ (Gn 32,31)
Závěr
Požehnání je tedy nejen něco, co přináší libé pocity, ale též život měnící zkušenost.
Žádat požehnání znamená žádat, aby Hospodin vstoupil do naší blízkosti. Hospodinovo požehnání nám může přinést lepší úrodu, může přinést hodné děti, ale nemusí.
Nicméně to hlavní, o co při požehnání prosíme je Boží blízkost, nebo novozákonně
Boží láska. Ona je tím nejdůležitějším, co při následujícím obřadu budeme hledat
a prožívat.




Šubrtová E.

Petřvalský
Petřvalský
Tvrdek
Jonczyová M.
Petřvalský
Petřvalský
Špinarová E.
Imramovská
Petřvalský
Petřvalský
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Bartáková-Vlachová
Petřvalský
Jonczyová M.
Petřvalský
Vonášková-Nováková

Miškejová

PROGRAM KAZATELE
5. 10. Vinohrady
12. 10. Chodov
19. 10. dovolená (Izrael)
26. 10. dovolená (Izrael)
2. 11. Vinohrady
9. 11. Chodov
16. 11. Vinohrady
23. 11. Chodov
30. 11. Vinohrady
7. 12. Chodov VP
14. 12. Valašské Meziříčí
21. 12. Vinohrady VP
28. 12. Chodov

28. 12.

21. 12.

14. 12.

7. 12.

30. 11.

23. 11.

16. 11.

9. 11.

2. 11.

26. 10.

19. 10.

12. 10.

Petřvalský

5. 10.

Petřvalský
Vlach Š.
Špinarová E.
Imramovská

Doprovod
Přednes

DATUM

Kubík

Klouda

Fuksa

Kubík

Klouda

Jonczy M.

Fuksa

Kubík

Klouda

Pavlík M. ml.

Jonczy M.

Fuksa

Balcar

Uvádění
bohoslužby

STUDENTSKÉ BOHOSLUŽBY
31. 10. Csaba Čák, 28. 11. V. Vurst st.

MLÁDEŽ
schůzky: vždy v pátek ( 18.30 SC)
akce: Víkend na Karolíně (11. - 13. 10.)

HROZINKY
schůzky: 12. 10., 16. 11., 14. 12.
víkendovky:
2. - 3. 11. Hrozinky XL,
30. 11. - 1. 12. potáborová

Králová J.

Králová J.

Králová J.

Králová J.

Sedláček

Sedláček

Sedláček

Sedláček

Sedláček

Kubík T.

Kubík T.

Kubík T.

Kubík T.

Uvádění sob. školy

Imramovská
Fuksa.
Pavlík M. ml.
Čák.
Šubrtová Eva
Bartáková-Vlachová
Vlachová V.
Jonczyová M.
Imramovská
Fuková
Šubrtová El.
Dvořák
Tjukošová
Krajáková
Linhartová
Kubíková
Miškejová
Babka

Plicková

Lieblová
Fuksová
Jiránková H.
Šubrt
Martásková
Králová J.

Čtení z Bible

Svrček

Balcar VP

Krynský P.

Pavlík M. ml.

Balcar

Filipi

Balcar

Kováčik

Balcar

Lukeš

Mašata

Čák

Bárta

Bohoslužba
s kázáním

SBOROVÝ ZPĚV
páteční zkoušky: 12. 10., 26. 10., 9. 11., 23. 11.,
7. 12.

SENIOŘI
schůzky: 13. 10., 17. 11., 8. 12. (14.00 SC)

KŘESŤANSKÝ DOMOV 2
Schůzky: 31. 12. společný Silvestr, 1. 1. výstup
na Říp

Dvořák

Fuksa
Dvořák
Pavlík M. ml.
Dudrová
Šubrtová Eva
Miškej E. ml.
Fuková
Linhart
Čák
Kraják
Plicková
Kubík T.
Majerová
Náhůnková
Martásková
Cielontko
Šubrt
Babka
Lieblová
Pavlík B.
Jiránková H.
Pavlík M. ml.
Králová J.
Turóci

Přímluv. modlitba
Modlitba ke kázání

Změna programu vyhrazena

31. 12. Silvestr KD
1. 1. výstup na Říp

9. 12. koncert MGC

Modlitební týden končí

Soustředění pěvec.
sboru - Rezek
Modlitební týden
začíná

Múzička (soutěž KP)

Mládež – víkend na
Karolíně

Další programy a
akce sboru a SC

SPOLEČENSKÉ CENTRUM
Seminář Čteme Bibli: „Evangelium podle Marka“
11., 18., 25. listopadu; a 2. a 9. prosince
(vždy v pondělí v 18.30 / učebny SC)
koncerty:
Pěvecký sbor Vinohrady: 7. 12. (17.00 ve velkém sále)
Maranatha Gospel Choir: 9. 12. ( 19.30 ve velkém sále)

14.00 Dvořák – kázání

14.00 Balcar – kázání

14.00 Balcar – kázání
Hrozinky – víkendovka
14.00 Turóci – kázání
17.00 koncert Vin. pěv. sboru
14.00 Kohút – kázání
13.00 Hrozinky schůzka

14.00 Roubíčková – kázání

14.00 Mašata – kázání
13.00 Hrozinky schůzka

14.00 Dvořák – kázání

14.00 Balcar – kázání
Hrozinky – víkendovka

14.00 Šotola – kázání

14.00 Škarvadová – kázání

14.00 Roubíčková – kázání
13.00 Hrozinky schůzka

14.00 Šotola – kázání

Sobotní odpolední program

PROGRAM SOBOTNÍCH SHROMÁŽDĚNÍ A AKTVIT SBORU PRAHA VINOHRADY VE 4. ČTVRTLETÍ ROKU 2013

NAROZENINY OSLAVILI/OSLAVÍ:
Grafocká Ludmila

5. 10.

Trejbalová Božena

6. 10.

Liebl Petr

11. 10.

Přejeme vám všem hezký a požehnaný celý týden!
Vzpomeňte kdykoli na poslání tohoto týdne – Ř 16,25-27:
25
Tomu, kdo je mocen vás upevnit podle mého evangelia a
zvěsti o Ježíši Kristu, podle zjevení tajemství, které bylo po
časy věků zamlčeno, 26 nyní však bylo zjeveno a skrze prorocká
Písma podle příkazu věčného Boha oznámeno všem národům
k poslušnosti víry -- 27 jedinému moudrému Bohu zjevenému
skrze Ježíše Krista, jemu buď sláva na věky věků. Amen.

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 PRAHA VINOHRADY – kontakty:
PRVNÍ STARŠÍ SBORU
V. Klouda

724 607 200

STARŠÍ SBORU pro křesťanský domov

J. Fuksa

724 607 270

STARŠÍ SBORU pro seniory

V. Kubík

737 947 439

TAJEMNÍK

R. Vlach

602 285 135

KAZATEL SBORU VINOHRADY

M. Balcar

734 791 459

SPRÁVCE

T. Chytrý

774 075 470

Informace o zpravodaji:
Příspěvky do zpravodaje zasílejte nejpozdějivždy do ČTVRTKA.
Na uvedenou e-mailovou adresu můžete také zasílat žádosti o zasílání zpravodaje elektronickou poštou. www.sborvinohrady.cz, vinohradsky.zpravodaj@email.cz


