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

PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY
7. února 2015
9.30 – 10.30

10.30 – 10.45
10.45 – 12.00

Sobotní škola uvádí Lukeš Jiří
Společná píseň č. 274 a modlitba
Sobotní škola v malých skupinách
Sbírka na misijní projekty CASD
Společná píseň č. 286 a modlitba
Přestávka
Bohoslužba s kázáním uvádí Pavlík Martin
Varhanní preludium: Petřvalský Lukáš
Společná píseň č. 279
Sborová oznámení
Požehnání miminek
Introit: Iz 40,26
Společná píseň č. 29
Přímluvná modlitba: Jonczyová Vlasta
1. čtení z Bible – J 1,14-18: Linhartová Jana (vsedě)
Píseň pěveckého sboru: César Franck: Dextera Domini
2. čtení z Bible – 1 J 4,12-15: Pavlík Benjamin (vestoje)
Modlitba před kázáním: Kopecká Elen
Kázání – Balcar Michal
„Boha nikdy nikdo neviděl“
Hudební ztišení: Petřvalský Lukáš
Společná píseň č. 259
Modlitba: Balcar Michal
Sbírka pro potřeby sboru
Poslání: 1 Kor 13,12
Společná píseň č. 280
Varhanní postludium

14.00

Odpolední shromáždění s kázáním: Jonczy Marek

PROSÍME VŠECHNY O VYPNUTÍ MOBILNÍCH TELEFONŮ BĚHEM BOHOSLUŽBY.



OZNÁMENÍ SBORU VINOHRADY

1.

Dnes nám kázáním Božího slova poslouží bratr Michal Balcar.
Při odpoledním setkání promluví bratr Marek Jonczy.

2.
3.

Příští sobotu nám kázáním poslouží bratr Miloslav Žalud.

4.

Po skončení dnešní bohoslužby proběhne členské shromáždění,
jehož tématem bude chystaná konference Českého sdružení.

5.

Letošní dovolená seniorů a jejich přátel se na Karolíně koná od 7. do
14. června. Zálohu prosím zaplaťte Evě Dudrové do 21. února.

Společenské centrum Londýnská 30 zve:
▫ V pondělí 9. 2. pokračují setkávání nad Biblí. Ke čtení ze Skutků
apoštolů o Petrově obhajobě v Jeruzalémě zve Michal Balcar.
Začátek je v 18.30 h.
▫ Příznivce stříbrného plátna zveme k projekci filmu „mlha války“ dne
12. 2. 2015. Začátek je v 19.00 h.
▫ Dne 13. 2. - tedy v pátek - je od 19 h připraven večer pod názvem
Můj žalm. Jedná se o večer křesťanské hudby se čtením biblických
textů, v režii pražských studentů z INRI road Praha.

Minulou sobotu byly vybrány tyto dary:
1231 Kč

Sbírka pro misijní účely CASD

7040 Kč* Sbírka pro potřeby našeho sboru
1800 Kč

jiné dary

*tj. 88 % z částky potřebné na nejnutnější výdaje provozu sboru


2.2.

Po

18:30

seminář

SKUTKY APOŠTOLŮ
Křest Kornélia (10. kapitola)
Četba biblických textů s odborným výkladem Michala Balcara. / učebny

3.2.

Út

18:00

hudba

ACOUSTIC LATTE
Hraje a zpívá Radomír Steinert a jeho hosté. / kavárna

9.2.

Po

18:30

seminář

SKUTKY APOŠTOLŮ
Petrova obhajoba v Jeruzalémě (11. kapitola)
Četba biblických textů s odborným výkladem Michala Balcara. / učebny

12.2.

Čt

19:00

film

MLHA VÁLKY (USA, 2003, 95 min.)
Válečný / Dokument / kavárna

13.2.

Čt

19:00

hudba

MŮJ ŽALM…
Večer křesťanské hudby doprovázený četbou biblických žalmů.
V režii pražských studentů INRI-road Praha. / kavárna

16.2.

Po

10:00

děti

BABY CLUB – Masopustní veselí
Setkání rodičů s dětmi ve věku 0-6 let. / učebny

19.2.

Čt

19:00

cestopis

RŮZNÉ TVÁŘE RUMUNSKA
Fotografie s vyprávěním cestovatelky Zuzany Vlčkové. / kavárna

23.2.

Po

18:30

seminář

SKUTKY APOŠTOLŮ
Herodovo pronásledování (12. kapitola)
Četba biblických textů s odborným výkladem Michala Balcara. / učebny

26.2.

Čt

19:00

studentská
bohoslužba

BOHOSLUŽBA V REŽII PRAŽSKÝCH STUDENTŮ
Hlavní řečník Prof. PhDr. Tomáš Halík Th.D. / kavárna

28.2.

So

17:00

film night

FILMOVÁ NOC: 70. let od II. světové války
OREL PŘISTÁL (VB, 1976, 134 min) drama / thriller / válečný
HANEBNÝ PANCHARTI (USA / Německo, 2009,153 min)drama/ válečný
Projekce uváděny s komentářem filmové kritičky Aleny Prokopové.
kavárna

OSTROV OBJEVŮ – výukový program pro děti ve věku 1-3 let
každou středu od 9:30 a 10:30, 15:30 a 16:30 / učebny

GOSPEL – zkouška gospelového souboru
každou středu od 18:00 / kostel

● Všechny akce probíhají v prostorách Barevné kavárny a přilehlých prostorách.
● Vstupné je dobrovolné, není-li uvedeno jinak.
● Změna programu vyhrazena.



ZNEČIŠŤUJE TO, CO VYCHÁZÍ

Mt 15,1-20
kázání ze soboty 31. 1. 2015 – br. Radomír Jonczy

Perikopa, která zde před malou chvílí v rámci biblického čtení zazněla, nebývá v prostředí naší církve častým námětem ke kázání. Prošel jsem si archiv kázání našeho
sboru a zjistil jsem, že v průběhu minulých deseti let z této kazatelny nezazněla
ani jednou. Jako bychom se obávali, že by mohla ohrozit jeden z článků naší víry,
odmítající nečisté maso. Přesto, nebo snad právě proto, bych vás dnes rád pozval
k jejímu promýšlení.
I. Kontrolní komise z Jeruzaléma
Z jeruzalémského ústředí židovské církve do Galilee dorazila kontrolní komise. Popularita rabbiho Ježíše den ze dne rostla, proto bylo třeba prověřit, co učí, jak žije
a jakým způsobem ovlivňuje své žáky i zástupy dalších posluchačů.
Mise to nebyla snadná. Z Jeruzaléma do Galilee to bylo více než 100 km. Obyčejně se tenkrát chodilo pěšky, případně jezdilo na oslech, ale vždy šlo o cestování
náročné. Ke všemu ještě najít v rozsáhlém galilejském okrsku potulného kazatele,
přemisťujícího se z místa na místo, určitě také nebylo snadné. Přesto jej komise
nakonec objevila a rovnou na něj vyrukovala na něj s otázkou: „Proč tvoji učedníci
porušují tradici otců? Vždyť si před jídlem neomývají ruce.“
II. Kauza nemytých rukou
Možná se teď v duchu ptáte, zda jim ta náročná cesta vůbec stála za to. Co je na
umývání rukou tak důležitého? Moje pečlivá tchýně by vám to možná vysvětlila :-).
Pokaždé když překročím práh jejího domu, se z kuchyně ozve: „Běž se vyčůrat!“
A vzápětí na to následuje otázka: „Už sis umyl ruce?“ Prostě hygiena nade vše.
Dá se říct, že o hygienu šlo i v tradici izraelského národa. Hygienická opatření tam
už od starověku byla zcela nadčasově ošetřena ustanoveními Tóry. Židé však tato
opatření vnímali především kulticky. Ne jinak tomu bylo v případě umývání rukou
před jídlem i po něm.
Adresáti evangelia Matoušova byli v obraze, protože šlo o křesťany z Židů, adresáti
evangelia Markova však jako křesťané z pohanů potřebovali, stejně jako my dnes,
bližší vysvětlení. Proto Marek upřesňuje: „Farizeové totiž a všichni židé se drží tradice otců a nejedí, dokud si k zápěstí pečlivě neomyjí ruce. A po návratu z trhu nejedí,
dokud se neočistí. A je ještě mnoho tradic, kterých se drží: Ponořování pohárů, džbánů a měděných mís.“ (Mk 7,3.4)
III. Původ a smysl kultického umývání
Hygienické pozadí dané tradice jsme ještě schopni pochopit, ale k čemu čistota
kultická? Rituální očistné koupele byly Tórou předepsány především pro kněze. Ti
se museli rituálně vykoupat před svou ordinací, před každým obětováním a ruce
a nohy si museli omývat pokaždé, když vstupovali do svatyně. Měli si tím vždy znovu
připomínat, že Bůh je svatý, tedy čistý a proto před něj člověk musí předstupovat
očištěný.


Rituální očisty však Tóra předepisovala i obyčejným židům. Mýt se museli pokaždé, když se setkali s malomocnými, s lidmi postiženými výtokem z genitálií, nebo
s ženami v menstruaci. Rituální očista musela následovat po každém sexuálním
styku muže a ženy…
Přímou instrukci k umývání rukou před a po jídle však v Tóře nenajdeme. Je mladšího data. Vzešla z tradice otců. Po exilu s ní přišli rabíni, kteří dospěli k závěru, že
by stolování vlastně mělo být jakousi bohoslužbou. Když otec rodiny lámal při večeři
chléb a pronášel nad ním slova požehnání, přejímal roli kněze. Proto musel před jídlem spolu s ostatními projít očistou, která mu měla připomínat, že se během stolování
setká se samotným Bohem. To stejné si měli uvědomit jeho spolustolovníci.
Ta tradice nebyla úplně k zahození, nemyslíte? Za úvahu stojí, že se text nezmiňuje
o tom, že by tradici Ježíš sám nedodržoval. Jisté však je, že ji učedníci zanedbávali.
Proč Ježíš nezakročil? Mám za to, že nešlo o lacinou revoltu, provokaci, či projev
laxnosti, ale spíše o formu prorockého symbolického činu, podobnou té, kterou už
dávno před ním používali proroci, kteří svým jednáním, někdy zcela beze slov, vedli
své soukmenovce k přemýšlení.
IV. Korban, lidská tradice k obcházení Boží vůle
Taky že Ježíšův přístup jeruzalémským autority nenechal chladnými: „Proč tvoji
učedníci porušují tradici otců?“ Ježíš se chápe příležitosti a reaguje protiotázkou:
„Proč vy přestupujete přikázání Boží kvůli své tradici?“ Pro ilustraci dodává: „Vždyť
Bůh řekl: ‚Cti otce svého i matku a kdo zlořečí otci a matce ať je potrestán smrtí. Vy
však učíte: Kdo řekne otci a matce: „To čím bych ti měl pomoci je korban, ten už to
nemusí dát svému otci a matce.‘“
Tato slova vyžadují vysvětlení. Přikázání „Cti svého otce i matku“ mělo i svou ekonomickou stránku. V době, kdy ještě nefungovalo důchodové zabezpečení, byla výzva
k úctě vůči rodičům mimo jiné instrukcí k tomu, aby dospělí synové nenechali své
stárnoucí rodiče na holičkách. Jenže, jak už to v životě chodí, ne vždy bývají rodiče
s dětmi zadobře. Pro některé jedince se rodiče v pokročilém věku stávají jakýmsi
obtížným hmyzem. Ne jinak tomu bylo i v Ježíšových dobách v Izraeli.
A tak „moudré“ židovské hlavy přišly s mazanou kličkou. Vznikla tradice, podle které
bylo možno rodičům říct: „Víte vy co? Společnými silami jsme sice našetřili prostředky pro vaše spokojené stáří, ale Boží dílo konané v chrámě je důležitější. A právě
proto jsem se zavázal slibem, že přispěju raději na chrám. Máte prostě smůlu :-(.“
Přitom je doložitelné, že mnozí z nich své závazky vůči chrámu pak stejně neplnili,
ale svaté sliby jim sloužily jako alibi. Z dobových pramenů se dozvídáme, že se
náboženské autority tento problém pokoušely řešit, ale přes ustanovení židovského
církevního řádu prostě voda netekla :-).
V. Ježíšova výzva k revizi tradic
Cílem této Ježíšovy argumentace určitě nebyla snaha o zrušení tradic, chtěl však,
aby byly znovu promýšleny a revidovány, protože neměnný a dokonalý je jedině Boží
zákon. Tradice o korbanu byla evidentně zavrženíhodná a tradice o omývání rukou
potřebovala novou reflexi. Její hygienické dopady byly bezesporu užitečné a symbolická rovina měla své opodstatnění. Každý rituál však svádí k bezmyšlenkovitému


opakování a pokušení záslužnictví. „Když si, Pane Bože, budu u jídla mýt ruce, zajistím si pak vlastní aktivitou očištění a už tě vlastně ani nebudu potřebovat.“
A právě na tento nešvar Ježíš reaguje slovy: „Pokrytci, dobře o vás prorokoval Izaiáš: ‚Lid tento ctí mne rty, ale jejich srdce je ode mne daleko.‘“ (Iz 29,13) Bez srdce,
tedy bez etiky, milosrdenství a lásky k Bohu a k lidem je dodržování tradic a vlastně
i Božích přikázání pouhým pokrytectvím.
VI. Znesvěcuje to, co vychází
Označit duchovní autority národa za pokrytce, bylo docela silné. Není divu, že se
jeruzalémská komise urazila a odešla. Laskavý Ježíš dokázal být milosrdný k hříšníkům, ale pokrytce bral u huby, jen co je pravda. Nad farizei a zákoníky zlomil hůl,
ale na prostých lidech mu moc záleželo. Proto je znovu svolal (pravděpodobně po
příchodu autorit vyklidili prostor) a řekl jim: „Slyšte a rozumějte. Ne co vchází do úst,
znesvěcuje člověka, ale co z úst vychází.“
Hygiena je důležitá, zdraví také není k zahození, ale nejhorší svinstvo do člověka
nepřichází zvenčí, ale zevnitř. Ježíš tady v podstatě říká: To, co jíte a pijete, nemá
co dělat s Bohem a zbožností, ale se záchodem. Jídlo vámi jen prolítne a skončí
v hnojišti. Ale zlé myšlenky a pohnutky se promění ve zlé činy a uškodí vám i vašemu
okolí.
VII. Co s čistým a nečistým masem?
Nevím, jak tato slova zapůsobila na zástup jeho posluchačů. Možná jim došlo, že kultická čistota rukou není to nejdůležitější, možná si začali spojovat souvislosti a pídit
se po tom, zda tím Ježíš nemínil i ustanovení Tóry o čistém a nečistém mase.
Matouš se o tom v evangeliu psaném pro židy raději nezmiňuje, ale Marek ano. Pro
křesťany z pohanů dodává: „Tak prohlásil všechny pokrmy za čisté.“ (Mk 7,19 b) My
adventisté se zde rádi odvoláváme na jinou překladovou variantu uvedenou v ČEPu
pod čarou: „Tak se očišťují všechny pokrmy.“ Tedy ne, že Ježíš očistil všechny pokrmy, ale že se ony samy očišťují tak, že projdou organismem a skončí ve hnoji :-).
Myslím však, že dohadování o překladových variantách není zas až tak důležité.
Naši adventističtí otcové na sebe před léty vzali závazek z knihy Leviticus 11. kapitoly a odmítli konzumování nečistého masa. Jako křesťané z pohanů nebyli povinní
kultická ustanovení Tóry dodržovat. Vzniklá tradice však posilovala jejich odhodlání
k čistotě a omezení masité stravy určitě nebylo ke škodě.
Proto si nemyslím, že je nutné tuto tradici bořit. Měla by však být podrobena reflexi.
Měli bychom si znovu ověřit, zda nás doopravdy vede k posvěcení, nebo k pokrytecké představě o tom, že se odmítáním nečistého stáváme lepšími než ostatní a že
si tak vlastní aktivitou zajišťujeme své spasení. Víte, vždy znovu mne děsí, když mi
adventista, který už dávno přestal praktikovat své křesťanství, řekne: „Ale nemysli
si, vepřovému já se dodnes vyhýbám.“ Přátelé, bez srdce je tento dietní návyk jen
prázdným, zavrženíhodným pokryteckým rituálem…
Nezbývá proto než dnešní zamyšlení nad náročnou perikopou Matoušova evangelia ukončit slovy, která Ježíš při vysvětlování dané problematiky adresoval zástupu
svých posluchačů: „Slyšte a rozumějte.“ Amen


NAROZENINY OSLAVÍ:
Staňková Kristýna

7. 2.

Duda Rudolf ml.

13. 2.

Moravcová Marta

8. 2.

Krumlová Jiřina

13. 2.

Sedláčková Barbora

8. 2.

Prošek Zdeněk

14. 2.

Horník Josef

9. 2.

Šubrt Jiří

15. 2.

Lipus Tomáš

10. 2.

Vávrová Miluše

15. 2.

Duda Rudolf ml.

13. 2.

Přejeme vám všem hezký a požehnaný celý týden!
Vzpomeňte kdykoli na dnešní poslání – 1 Kor 13,12:
12

Neboť nyní vidíme jako v zrcadle, zastřeně, potom však uvidíme
tváří v tvář. Nyní poznávám částečně, potom poznám
důkladně, jak jsem byl také sám poznán.
Český studijní překlad.
12

Nyní zajisté vidíme v zrcadle a skrze podobenství, ale tehdáž
tváří v tvář. Nyní poznávám z částky,
ale tehdy poznám, tak jakž i známostí obdařen budu.
Bible Kralická.(1613)

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

J. Králová

732 780 561

VEDOUCÍ SBORU pro křesťanský domov

P. Kloudová

606 602 179

STARŠÍ SBORU pro seniory

R. Jonczy

739 345 670

VEDOUCÍ SBORU pro mládež

M. Pavlík

608 756 094

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


