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

PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY
21. června 2014
9.30 – 10.30

10.30 – 10.45
10.45 – 12.00

Sobotní škola uvádí Kraják Pavel
Společná píseň č. 361 a modlitba
Sobotní škola v malých skupinách
Sbírka na misijní projekty CASD
Společná píseň č. 100 a modlitba
Přestávka
Bohoslužba s kázáním uvádí Kubík Vladimír
Varhanní preludium: Miškejová Petra
Společná píseň č. 279
Sborová oznámení
Introit: Ž 20,2
Společná píseň č. 13
Přímluvná modlitba: Gabriš Lukáš
1. čtení z Bible – 1 Kor 3,11-16: Kubíková Lucie (vsedě)
Hudební přednes: Antonín Dvořák, Slovanský tanec č. 2,
Eva Gajdůšková, Petra Miškejová
2. čtení z Bible – Gn 19,15-16: Jiránek Ota (vestoje)
Modlitba před kázáním: Miškejová Petra
Kázání – Tomášek Jiří
„Co po tobě zůstane?“

Společná píseň č. 121
Modlitba: Tomášek Jiří

14.00

Sbírka pro potřeby sboru
Poslání: Ž 103,8
Společná píseň č. 280
Varhanní postludium
Odpol. shromáždění s kázáním: Roubíčková Drahoslava

PROSÍME VŠECHNY O VYPNUTÍ MOBILNÍCH TELEFONŮ BĚHEM BOHOSLUŽBY.



OZNÁMENÍ SBORU VINOHRADY

1.

Dnes dopoledne nám kázáním Božího slova poslouží tajemník Českého sdružení CASD, bratr Jiří Tomášek. Odpoledne bude kázat sestra
Drahoslava Roubíčková

2.

Příští sobotu budeme společně slavit Památku večeře Páně.
Bohoslužba začíná v 9.30h, kázáním poslouží a obřad povede
náš kazatel, Michal Balcar.

3.

Tento víkend tráví část KD společně v Krkonoších s již tradičním výstupem
na Sněžku.

4.
5.

Příští sobotu se bude konat rozlučková mládež u Králů v Masečíně.

6.

V červnu neprobíhá ve Společenském centru žádný program, a to
z důvodu prací v sále pod Barevnou kavárnou. Kavárna však funguje.

V pondělí 23. 6. se ke svému pravidelnému jednání sejde Rada
starších.

Minulou sobotu byly vybrány tyto dary:
1323 Kč

Sbírka pro misijní účely CASD

5503 Kč* Sbírka pro potřeby našeho sboru
1500 Kč

jiné dary

*tj. 69 % z částky potřebné na nejnutnější výdaje provozu sboru


Češi pomáhají Filipíncům zpět na nohy/moře
Díky dárcům z Česka dostanou filipínští rybáři z Panaiského ostrova od Adry ČR
v přepočtu dva miliony korun na nové čluny. ADRA také poskytne finanční prostředky ženám, které zůstaly bez příjmu. Peníze dostanou jako mzdu za opravu rybářských sítí.
Celkově ADRA podpoří 2 109 domácností, rekonstruuje 503 člunů a zaplatí opravu 1006 rybářských sítí. Jen obnova rybolovu, který byl na Panai hlavním zdrojem
obživy lidí, rozhýbe znovu místní ekonomiku.
Mohutná přívalová vlna zničila většinu člunů a kotvišť. Panaiští rybáři teď odjíždějí
za výdělkem do velkých měst, což však neřeší problémy v lokalitě. Bez práce jsou
i ženy, které byly zvyklé přivydělávat si prodejem ryb na tržištích. Mnoho z nich se
kvůli tajfunu ocitlo na hranici bídy a životního bankrotu. Ztráta rybářské infrastruktury
má negativní vliv i na výživu obyvatel Panaiského ostrova. Jedí jen kaši a rýži, které
mají taky omezené množství.
Jak podpořit oběti tajfunu Haiyan na Filipínách?
• Fin. příspěvkem na účet veřejné sbírky 41594159/0300, v.s. 395
• Zasláním dárcovské SMS ve tvaru DMS ADRA na číslo 87777 (cena 30 Kč,
ADRA obdrží 28,50 Kč)



BUĎ POSVĚCENO TVÉ JMÉNO

Mt 6,9
kázání ze soboty 14. 6. 2014 – br. Michal Balcar
O Otčenáši

Vždycky jsem měl problém s modlitbou „Otče náš“. Problém mi dělala řádka, kde
prosíme, aby nám Bůh odpustil viny, jako my odpouštíme, protože jsem si vždycky
přál, aby mi odpouštěl mnohem víc a mnohem snáz, než odpouštím já. Měl jsem problém s řádkou, kde se modlím za chléb vezdejší, protože chleba jsem nikdy neměl
rád, a tak bych raději rohlík a nejlíp namazaný máslem a obložený šunkou. Měl jsem
problém s řádkou, kde se modlíme: neuveď nás v pokušení, protože bez některých
pokušení by byl život šedý a plochý. No a problém jsem měl i s veršem „Posvěť se
tvé jméno“, protože jsem mu vůbec nerozuměl.
Posvěť se jméno tvé
Dovolím si tvrdit, že se jedná o část modlitby, která je nám nejvíce vzdálená, která je
pro nás nejméně pochopitelná a které nejméně rozumíme. Problém pravděpodobně
tkví v tom, že máme rozpaky nad oběma slovy, která jsou v této větě určující. Co je
„posvěť se“? A co je „jméno“? Je paradoxní, že v Ježíšově době, se jednalo o prosbu
velmi rozšířenou, což dokládají tradiční synagogální modlitby např. modlitba Kaddiš.
Pojďme tedy společně uvažovat nad významem této věty, nad tím, co vlastně chceme, když jí pronášíme.
Posvěť se
Co je svaté? Tradičně se má za to, že svatý znamená oddělený, ale to není úplně
přesné. Řekl bych spíše, že svatost se vždy pojí s Hospodinem. Svatý je Hospodin
a svaté je Hospodinovo. U významných termínů je vždy důležité, jaký je jejich první
biblický výskyt. Sloveso c-d-k se poprvé vyskytuje hned na počátku knihy Genesis,
zrovna v pasáži, která je pro naší církev velmi důležitá. Mluví se tam o oddělení dne
odpočinku a je tam řečeno, že Bůh tento den „požehnal a posvětil“. Jestliže jsem řekl,
že svatý znamená Hospodinův, tak v tomto případě znamená, že Bůh naplnil tento
den svou přítomností. Ten, kdo dává svatost, je Bůh, nikdo jiný. Naše svatost (když
Pavel nazývá věřící svatými) znamená, že v nás je přítomen Kristus, tím jsme svatí.
Nejde tedy o nějakou kvalitu charakteru, dobré lidské vlastnosti (i když ty se logicky
mění, pokud jsme Kristem naplněni). Pouze Bůh dává svatost, pouze Bůh ji může
odebrat.
Zároveň se ale v Bibli mluví o tom, že je možné také něco znesvětit. Že lidé znesvěcují Boží věci, třeba jím určené svátky. Významný SZ verš, který mluví o znesvěcení, mluví dokonce o znesvěcení Božího jména, což může být pro nás významné.
Lv 8,21. Znesvěcení Božího jména je domnívat se, že by Bůh mohl chtít lidskou oběť.
Může-li člověk znesvětit dokonce Boží jméno, znamená to že Bůh se člověku dává,
vydává. To je myšlenka dovršená v Kristu, v něm Bůh přichází na tuto Zemi a dává


se na milost a nemilost člověku. Bůh se nám dává proto, aby nás zachránil, Bůh se
nám dává, i když to znamená, že my ho zneužijeme, znesvětíme, zabijeme.
Jméno
Dnes již nerozumíme starověkému chápání jména. Pro nás je to prostě hezké slovo, které používáme k identifikaci, ale jeho obsah či smysl nás nezajímá. Ne tak
ve starověku – jméno představovalo klíč k člověku. Bylo vystižením jeho osobnosti.
Proto je tak významné, když Bůh někomu mění jméno – mění tím totiž základ jeho
osobnosti. V náboženství skrývalo jméno božstva moc nad ním. Jméno bylo klíčem
k nadpřirozenu. Typicky magické praktiky, tolik rozšířené v okolí Izraele, používaly
jména bohů k jejich ovládnutí. Lidé díky jménu přiměli bohy splnit jejich vůli. Jméno
je tedy spojeno s touhou manipulovat, ovládnout, s touhou po moci. Proto se Bůh
Izraele tolik bránil vůbec říci své jméno, a my nevíme, jestli ho vůbec známe, jaké je
vlastně to Boží jméno.
Posvěť se jméno
Pokud se tedy modlíme posvěť (což jsem řekl, že znamená ‚patři Hospodinu‘) se tvé
jméno: modlíme se vlastně: „ať tvé jméno znovu patří tobě“. Modlíme se a prosíme,
aby Bůh byl zase Bohem. Aby Bůh nebyl modlou, idolem. V dnešní době nemá
modlářství tak vulgární podobu, jako kdysi, ale Sigmund Freud a celá psychologie
ukazují, že ani moderní člověk není vůči němu imunní. Bůh je dnes prázdné slovo
(nebo příliš plné). Bůh je projekčním plátnem člověka, na které si my promítáme
cokoli, co chceme.
Posvěť se jméno tvé
Modlíme se: „...jméno tvé“ a ne jméno které jsme ti dali.
Modlitba brání pokušení manipulovat
Zároveň tato modlitba vyjadřuje obavy z pokušení zmocňovat se Božího jména,
manipulovat s Hospodinem, nakládat s ním. Touto modlitbou vyjadřujeme naši prosbu, aby Bůh byl plně Bohem v našem životě, živým Bohem a ne námi stvořenou
konstrukcí nebo-li modlou.
Je-li Bůh Bohem, mohu já být člověkem
Aby Bůh byl Bohem a já abych mohl být člověkem. Tuhle hranici rozostřil hřích. My
jsme zatoužili být Bohem, to bylo ďáblovo největší pokušení: budete jako Bůh.
S tak typickým literárním půvabem ilustruje tuto myšlenku Elie Wiesel v knize Městečko za zdí.
„Jednu se člověk zeptal Boha, zda by byl ochoten vyměnit si na chvilku role. On,
člověk, by byl Bohem a Bůh člověkem. Bůh souhlasil. Uběhla chvilka a Bůh v podobě
člověka se chce vrátit. Nicméně člověk, který je teď všemohoucí, už nemá zájem.
V tom tkví problémy, které jako lidé máme. Nejsme spokojeni s tím, že bychom byli
lidmi a chceme být bohy. A já křesťansky dotahuji takto: Bůh se musel stát člověkem,
aby zachránil svět, ve kterém je člověk Bohem, a aby zachránil člověka, který je sám
sobě Bohem.“


Kdy bude posvěceno jeho jméno?
Naplnění této modlitby se plně dočkáme až při parúsii. Je vlastně hodně podobná
následující řádce: „přijď království tvé“. Až tehdy bude moci být Bůh plně Bohem pro
nás a my budeme moci být lidmi, plnými a zralými. Přál bych nám všem, aby to bylo
brzy.

ADRA běh – podpořte projekty
sportem
Máte-li chuť udělat dobrou věc a zároveň se rádi
hýbete, zapište si do svého kalendáře datum 29.
června. Poslední červnovou neděli se totiž v
pražské
Stromovce uskuteční první ročník
charitativního ADRA běhu. Přihlaste se a svým
startovným podpoříte dobrou věc.
Je možné si vybrat trasu 10 km nebo kratší, 3km
variantu. Startovné závodu činí 250 korun a ADRA
ho věnuje na projekty v zahraničí. Běžci si mohou při
registraci na www.adrabeh.cz vybrat, zda chtějí
podpořit vzdělávání a stravování dětí z chudinských
čtvrtí v Bangladéši nebo pomoci dovybavit nemocnici
v Etiopii. „Za takovou částku u nás v Česku pořídíte
jednu lepší večeři. Dítě z chudinské čtvrti
v Bangladéši za ni dostane jídlo na celý měsíc.
V Etiopii může zase pokrýt náklady na očkování
novorozence, které je u nás naprosto samozřejmé,
ale tam zcela schází,“ vysvětluje ředitelka závodu.
Web závodu a registrace: www.adrabeh.cz



NAROZENINY OSLAVÍ:
Lipusová (Oczková) Ingrid

22. 6.

Macháčková Šárka

23. 6.

Pícha Jan st.

23. 6.

Fuková Marcela

24. 6.

Palkosková Ester

27. 6.

Přejeme vám všem hezký a požehnaný celý týden!
Vzpomeňte kdykoli na dnešní poslání – Ž 103,8:
8

Soucitný a milostivý je Hospodin, pomalý k hněvu a velkého milosrdenství.
Český studijní překlad.
8

Ľútostivý a milosrdný je JeHoVaH, zhovievajúci a mnohej milosti.
Preklad Jozefa Roháčka - autorizovaná verzia Dušana Seberíniho.

8

The LORD is merciful and gracious, slow to anger, and abundant in mercy.
King James 2000

8

αναβαινουσιν ορη και καταβαινουσιν πεδια εις τοπον ον εθεμελιωσας αυτοις.
Septuaginta.

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:
KAZATEL SBORU VINOHRADY
M. Balcar

734 791 459

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

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


