6. 6. 2015

23/2015

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

PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY
23. května 2015
9.30 – 10.30

10.30 – 10.45
10.45 – 12.00

Sobotní škola uvádí Pavlík Martin
Společná píseň č. 113 a modlitba
Sobotní škola v malých skupinách
Sbírka na misijní projekty CASD
Společná píseň č. 105 a modlitba
Přestávka
Bohoslužba s kázáním uvádí Kloudová Pavla
Varhanní preludium: Miškejová Petra
Společná píseň č. 279
Sborová oznámení
Introit: Ž 92,13
Společná píseň č. 4
Přímluvná modlitba: Horník Josef
1. čtení z Bible – Ř 2,1-5: Fuksová Markéta (vsedě)
Společná píseň č. 95
2. čtení z Bible – Mt 13,24-30: Slavíková Veronika (vstoje)
Modlitba před kázáním: Fuksa Josef
Kázání – Balcar Michal
„O pleveli a pšenici“
Společná píseň č. 13
Modlitba: Balcar Michal
Sbírka pro potřeby sboru
Poslání: Lk 6,37
Společná píseň č. 280
Varhanní postludium

14.00

Odpolední shromáždění s kázáním: Dvořák Jaroslav

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 Jaroslav Dvořák.

2.
3.

Příští sobotu bude kázat z Božího slova Juraj Turóci.

4.

V neděli odjíždějí naši senioři na Karolínu s doprovodem současného i minulého kazatele. Přejem jim krásné počasí a Boží požehnání.

5.

V úterý 26. 5. se Silvii Slívové narodila dcerka Barunka. Vítej na svět,
Barunko! Přejeme ti Boží požehnání a mamince s tatínkem hodně
síly a zdraví.

Dnes po dopolední bohoslužbě se u Staňkových sejde KD1. Bližší
informace zájemcům poskytne vedoucí KD1 Kamil Staněk.

Minulou sobotu byly vybrány tyto dary:
1070 Kč

Sbírka pro misijní účely CASD

8690 Kč* Sbírka pro potřeby našeho sboru
2800 Kč

jiné dary

*tj. 109 % z částky potřebné na nejnutnější výdaje provozu sboru


Jak pomáháme naplňovat práva dětí ve světě
Máme za sebou první červen, který je po celém světě oslavován jako mezinárodní den
dětí. V tento den bychom si měli připomínat, že i děti mají svá práva, která byla dokonce
sepsána v Úmluvě o právech dítěte. Letos uplyne od jejího vytvoření již 25 let. Ani dnes
však nemůžeme tvrdit, že by všechny děti na světě měly možnost požívat práv, která jim
jsou oficiálně garantována.
V Úmluvě o právech dítěte, která byla přijata 20. listopadu 1989 Valným shromážděním
OSN, jsou vyjmenována práva, na která by měly mít stejný nárok všechny děti, bez rozdílu rasy, náboženství či původu. Každé dítě má proto právo na osobní rozvoj a přežití, na
jídlo a nezávadnou vodu, na domov, základní vzdělání, lékařskou péči, právo na odpočinek a volný čas, ale také právo na bezpečí a ochranu nebo právo být vyslyšen a zapojit
se do společnosti.
47 % populace světa žijící pod hranicí chudoby
tvoří právě mladí lidé do 18 let. Každé sedmé
dítě ve věku 5-14 let musí pracovat, 63 milionům
dětí je upíráno jejich právo na vzdělání, každou
minutu umře jedno dítě na nemoc způsobenou
kontaminovanou pitnou vodou. Miliony dětí jsou
stále obětmi válečných konfliktů nebo přišlo o své
domovy v důsledku přírodní katastrofy.
ADRA pomáhá skrze své aktivity zlepšit životní podmínky dětí a mladých lidí v Bangladéši, v Barmě, na Ukrajině, v Etiopii, v Mongolsku a v Iráku. Programy BanglaKids
a Čalantika podporují školní docházku v Bangladéši, v Barmě ADRA například zvyšuje
dostupnost zdravotnické péče ve špatně přístupných oblastech a pomáhá místní mládeži
v aktivním zapojování se do občanské společnosti a v Etiopii zlepšuje kvalitu místních
nemocnic. Od začátku letošního roku působí ADRA také na Ukrajině, kde mimo jiné
vytváří lepší životní podmínky pro rodiny s dětmi prchajícími před válečným konfliktem
na východě země.



VÍRA JE DŮVĚRA NAKROČNÁ K ČINU
Mat 4,35-41
kázání ze soboty 30. 5. 2015 – br. Csaba Čák

Téhož dne večer jim řekl: „Přeplavme se na druhou stranu!“ Opustili zástup a odvezli ho
lodí, na které byl. A jiné lodi ho doprovázely. Tu se strhla velká bouře s vichřicí a vlny
se valily na loď, že už byla skoro plná. On však na zádi lodi na podušce spal. Učedníci
ho probudí a řeknou mu: „Mistře, tobě je jedno, že zahyneme?“ Tu vstal, pohrozil větru
a řekl moři: „Zmlkni, utiš se!“ I ustal vítr a bylo veliké ticho. Ježíš jim řekl: „Proč jste tak
ustrašení? Ještě nemáte víru?“ Zmocnila se jich veliká bázeň a říkali jeden druhému:
„Kdo to jen je, že ho poslouchá i vítr i moře?“
Příběh utišení bouře na moři je nabit symboly a náznaky natolik, že je náročné je všechny dešifrovat. Evangelista Marek jej, asi záměrně, umístil na konec oddílu Ježíšových
podobenství. Zkusme společně uvažovat, co tím pisatel asi sledoval.
Už samotná událost plavby (přechodu) z jednoho břehu na druhý je významnou symbolikou. Jistě si vzpomenete na jiné starobylé příběhy, ale možná i na obdobné biblické přechody. Přechod přes řeku Jordán, zázrak překročení moře, které se rozestoupilo, nebo
na Chárona převozníka duší apod. Čtenáře můžou napadat různá vysvětlení: přechod
z jednoho břehu na druhý může naznačovat vstup do nové reality, do nového života...
anebo naopak přechod do toho co je ZA tímto (pozemským) životem.
Během plavby se loď dostává do nebezpečné situace. Možná až ohrožení života. Učedníci se najednou ocitají sami. Sami v obležení ohrožujícího živlu. Židé nebyli zrovna zkušenými mořeplavci. Pro židovského suchozemce znamenalo množství vody prostor, kde
se ukrývalo nebezpečí. Místo, kde je hrozba. (Žalm 42,8) Učedníci se tu dostávají do
krajní situace, jsou bezradní, bezmocní, osamoceni. Žalm 107,23-30
Učedníci se cítí osamoceně, i když sami jistě nebyli.
Příběh čtenáři ukazuje, že i v tak vypjaté situaci není sám. I když tady Bůh spí, není vidět,
není slyšet, nijak se neprojevuje, ale je tam. I v situaci nejvyššího ohrožení je Bůh se
svými nejbližšími, s učedníky... vždyť je k plavbě sám vybídl...
Postoj spícího Ježíše Krista se rovná slovům Žalmu 4,9
Je to postoj odevzdanosti do rukou Božích. Proto může tak klidně spát, i když se nebezpečí valí přes hlavu a loď je už skoro plná. Ten klidný odevzdaný postoj narušují učedníci,
kteří svého mistra budí s výčitkou. Tobě je jedno, že zahyneme?
Je snad lidské a normální se v takové bouřlivé situaci bát? Strach o život může sebou
nést i ztrátu jistoty, důvěry.
Záznam událostí poukazuje na to, že Kristus vyplouvá ve společnosti svých nejbližších.
Text to i naznačuje slovy: opustil zástup. V úvodu Marka 4 kap. oddílu s podobenstvími
je vysvětlení důvodu řeči v podobenstvích. Ten se dozvídají také pouze nejbližší. Jakoby
tato bouřlivá situace byla určená zejména těm nejbližším. Nejbližší by měli vědět a rozumět více, než ostatní. Měli by více důvěřovat Bohu...
Nemysleme si, že tento příběh je o tom, že svým nejbližším Bůh sjednává jakousi protekci. Když někdo bude Bohu blíž, sedět mu u nohou, stane se Jeho oblíbencem, tak mu
v bouři života Bůh sjedná protekci u Otce... tak to není! Bůh není prodejní automat na



protekci. Tento příběh naopak poukazuje na víru, jako postupnou výchovu k samostatnosti. Učedník nemá být pouze zmítán okolnostmi, větrem, živly. Nejde pouze o to
snažit se o neustálou přítomnost u Kristových nohou, držet se jich jako klíště a domnívat
se, že mu to přinese jistotu, víru a bezproblémový život. Kristus svoje blízké vychovává a snaží se jim vštípit, že každý musí být schopen stát na svých nohou a umět se
rozhodovat. To je skutečné lidstvo, dospělost. K dospělosti víry má stačit dvojí:
přikázání lásky v mysli a víra v srdci. To i v situaci, kdy se mu z Boží strany nedostane viditelné pomoci.
Na cestě víry od té nezralé k dospělé vede Bůh svými podobenstvími. Třeba podobenstvím o světle. Světlo, které přichází je samo o sobě užitečné, protože svítí. Svítí, i když
je pod nádobou. Není ho sice vidět, ale je tam a z jeho hodnoty se nic neztratilo. Jenom
je na chvíli zrovna zahaleno. Sama podstata světla je užitečná a nezáleží na tom či je,
anebo není vidět. Když si člověk tu užitečnost uvědomí, přirozeně dá světlo na stůl, ne
pod hrnec. No a i když je zdroj světla zrovna zahalen, tak právě prostřednictvím víry z něj
můžeme čerpat energii, která nás nabíjí třeba pro konání dobra pro sebe a pro druhé.
Nebo nás nabíjí právě pro chvíle, kdy je všude kolem tma a vlnobití... Boží světlo nemůže
přece uhasit ani smrt. Jenom ho na tři dny zahalí do skalního hrobu a na třetí den opět
září všem.
Člověk dospělé víry to ví, a tak neztrácí víru a naději.
Apoštol Pavel to řekl slovy: Řím 8,38.39
Leckdy můžeme i my mít pocit, že jsme uprostřed bouřky a Ježíš zrovna spí. Bůh si
snad dává šlofíka, nebo co? Svět se nám hroutí před očima a pod rukama a nevidíme
východisko. Je důležité si v takové chvíli uvědomit, že je stále na palubě. Toto uvědomění
si Jeho přítomnosti (i když právě spí) není berličkou pro slaboduché, kteří nejsou schopni
stát na vlastních nohách a potřebují Boha k tomu, aby zvládli život. Právě naopak. Je
to projev zralé dospělé víry, odevzdání a spolehnutí se. Je to zdroj síly k životu
i k působení.
Snad proto se Ježíš na své učedníky zlobí, že ho budí. Možná proto ta výtka „proč jste
tak ustrašeni? Což nemáte víru?“ Vysvětloval, učil, snad čekal, že porozuměli jeho
podobenstvím.
Na závěr si dovolím se vás na něco zeptat:
Co vlastně víra je?
Říká se, že víra je dar. Víra je cesta. Víra je výrazem našeho vztahu k Bohu. Mému
porozumění se nejvíce blíží výrok prof. Petra Pokorného: „Víra je důvěra nakročená
k činu!“



V úterý 26. 5. 2015 nám ve 13.24 h přinesl čáp
zdravou Barunku. Náš 44 cm měřící dáreček
s pouhými 2135 g váhy dělá od prvního dne
obrovské pokroky. (přejato z FB)

Vítáme Barunku, gratulujeme mamince
Silvii Slívové i tatínkovi a přejeme jim
hodně zdraví, moudrosti a Boží ochranu
a požehnání!



BETANIE PRAHA SMêCHOV

13. 6. 2015

OTROCTVê
OSVOBOZENê
ODPOČINEK

Služba žen

ODPOLEDNê WORKSHOPY
OPRAVDOVç JSI DOKONALç
R. Chlebkov‡
MATEŘSTVê
J. Vedralov‡ s týmem

DOCENILY JSME VODOLƒČBU?
J. Konečn‡

KçZçNê: ThMgr. Soňa S’lov‡
Marie děl‡ všechno špatně

KDYŽ SE VBêHç DO CêLOVƒ
ROVINKY
P. Šustkov‡



Betanie Praha - Smíchov
13. června 2015 - sobota Služby žen

Otroctví – Osvobození - Odpočinek
________________________
9.30
10.45

studium Bible
bohoslužba

kázání ThMgr. Soňa Sílová: 			
			
Marie dělá všechno špatně
polední přestávka – občerstvení
14.00

workshopy
1. Opravdová jsi dokonalá
společný workshop - Renata Chlebková
2. Pestré mateřství – jedna role, více scénářů
Jitka Vedralová a tým
Docenily jsme vodoléčbu? – Jana Konečná
Když se vbíhá do cílové rovinky –
který úsek životní dráhy je nejdůležitější?
Pavla Šustková

místo konání: modlitebna Církve adventistů s.d.
Praha – Smíchov, Peroutkova 57
bus 137 – z Knížecí (Anděl) na stanici Urbanova
další info: psustkova@casd.cz



SBOROVÝ VÍKEND
rekreační středisko Immanuel – obec Dlouhý u Ždírce nad Doubravou

18. - 20. 9. 2015
Již potřetí máme možnost strávit společně sborový víkend na Vysočině. Zveme vás ke
sdílení společenství v krásném prostředí, k posilování vztahů mezi členy a příznivci našeho početného sboru, ke společným zážitkům duchovním, společenským i gurmánským.

www.immanuel.cz

Přihlašujte se, ať o takovou trachtaci nepřijdete!
Další informace najdete na nástěnce a přihlášky u traktátu, stejně jako sběrný box.
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8.6.

Po

10:00

děti

11.6.

Čt

19:00

film

16.6.

Út

19:00

divadlo

19.6.

Pá

19:00

hudba

22.6.

Po

10:00

děti

23.6.

Út

18:30

hudba

BABY CLUB – Dětský den v klubu

Setkání rodičů s dětmi ve věku 0-6 let. / učebny

CHORUS LINE (USA, 1985, 113 min)
Muzikál / Drama / Komedie
Filmová projekce. / kavárna – spodní sál

KOULE – příběh vrhačky

Hraje amatérský divadelní spolek „Ještě ne!“.
kavárna – spodní sál

MŮJ ŽALM

Večer křesťanské hudby doprovázený četbou biblických žalmů.
V režii pražských studentů INRI – road Praha. / kavárna – sp.sál

BABY CLUB – Rozlučka před prázdninami
Setkání rodičů s dětmi ve věku 0-6 let. / učebny

LEGATĚ

Koncert vokálního tělesa. / kavárna – spodní sál

OSTROV OBJEVŮ – výukový program pro děti ve věku 1-3 let
každou středu od 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.
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NAROZENINY OSLAVÍ:
Dobiášová Drahomíra

7. 6.

Kloudová Pavla

9. 6.

Kopecká Elen

7. 6.

Spáčilová Petra

10. 6.

Šanovcová Emilie

7. 6.

Brýnová Hana

12. 6.

Trejbal Otto

7. 6.

Přejeme vám všem hezký a požehnaný celý týden!

Vzpomeňte kdykoli na dnešní poslání – Lk 6,37:
37

„Nesuďte, a zajisté nebudete souzeni. Neodsuzujte, a zajisté
nebudete odsouzeni. Promíjejte, a bude vám prominuto.

Český studijní překlad.

37

Judge not, and you shall not be judged: condemn not, and you
shall not be condemned: forgive, and you shall be forgiven.

King James (2000).

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.
Chcete-li přispět jakýmkoli darem, zašlete jej na stejný účet pod v.s. 99999.
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 nejpozději vždy do ČTVRTKA.
Na uvedenou e-mailovou adresu můžete také zasílat žádosti o zasílání zpravodaje elektronickou poštou. www.sborvinohrady.cz, vinohradsky.zpravodaj@email.cz
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