13. 6. 2015

24/2015

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

PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY
13. června 2015
9.30 – 10.30

10.30 – 10.45
10.45 – 12.00

Sobotní škola uvádí Králová Jarmila
Společná píseň č. 105 a modlitba
Sobotní škola v malých skupinách
Sbírka na misijní projekty CASD
Společná píseň č. 85 a modlitba
Přestávka
Bohoslužba s kázáním uvádí Králová Jarmila
Varhanní preludium: Špinarová Eva
Společná píseň č. 279
Sborová oznámení
Introit: Ž 105,1
Společná píseň č. 129
Přímluvná modlitba: Kubík Vladimír
1. čtení z Bible – Ř 10,8-15: Kraják Pavel (vsedě)
Sborová píseň
2. čtení z Bible – Mt 1,14-20: Miškejová Veronika (vstoje)
Modlitba před kázáním: Fuksa Josef
Kázání – Turóci Juraj
„Pokánie čiňte a verte evanjéliu!“
Hudební ztišení: Vonášková Nováková Jana, Špinarová Eva
Společná píseň č. 125
Modlitba: Turóci Juraj
Sbírka pro potřeby sboru
Poslání: J 14,1
Společná píseň č. 280
Varhanní postludium

14.00

Odpol. shromáždění s kázáním: Roubíčková Drahoslava

PROSÍME VŠECHNY O VYPNUTÍ MOBILNÍCH TELEFONŮ BĚHEM BOHOSLUŽBY.



OZNÁMENÍ SBORU VINOHRADY

1.

Dnes nám kázáním Božího slova poslouží bratr Juraj Turóci.
Při odpoledním setkání promluví sestra Drahoslava Roubíčková.

2.
3.

Příští sobotu bude kázat z Božího slova bratr Vladimír Král.

4.

Naši senioři zítra zakončí pobyt na Karolíně. Přejeme jim šťastnou
cestu domů a těšíme se na ně příští sobotu.

5.

Příští sobotu 20. 6. nám zástupce ADRY Daniel Sedláček přiblíží
práci dobrovolnických center a proběhne také dobrovolná sbírka pro
ADRU. Děkujeme, že pomůžete pomáhat.

Do Průhonického parku jsou dnes srdečně zváni přátelé KD. Sraz je
v 15.30 na parkovišti před vstupem do 2. části parku. Bližší informace mohou zájemci získat u Pavly Kloudové.

Minulou sobotu byly vybrány tyto dary:
1107 Kč

Sbírka pro misijní účely CASD

8953 Kč* Sbírka pro potřeby našeho sboru
500 Kč

jiné dary

*tj. 112 % z částky potřebné na nejnutnější výdaje provozu sboru


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.


PLEVEL MEZI PŠENICÍ

Mat 13,24-30
kázání ze soboty 6. 6. 2015 – br. Michal Balcar
Úvod
Musím přiznat, že nejsem nejlepší zemědělec. Vlastně jediná rostlina, kterou jsem
vypěstoval od semínka k plodu, je ředkvička. Ještě předtím, než s despektem
zhodnotíte mé zahradnické schopnosti, musím zdůraznit, že se jednalo o vynikající
ředkvičku. Pokud jsem ovšem věnoval nějaké zahradnické činnosti svůj čas, pak to
bylo plení. A musím říct, že jsem plení z duše nesnášel. Sedět hodiny u záhonku
a vytrhávat rostlinky, které se tomu velmi výrazně vzpírají, bylo tak otravné. Plevel
má navíc tu nemilou vlastnost, že se utrhne v půlce a kořeny zůstanou v zemi. Jednoduše nechce ven. Z toho důvodu docela dobře rozumím Ježíšovu zemědělskému
podobenství, které chceme dnes studovat.
Matouš 13,24-30
Předložil jim jiné podobenství: „S královstvím nebeským je to tak, jako když jeden
člověk zasel dobré semeno na svém poli. Když však lidé spali, přišel jeho nepřítel,
nasel plevel do pšenice a odešel. Když vyrostlo stéblo a nasadilo na klas, tu se ukázal i plevel. Přišli sluhové toho hospodáře a řekli mu: ‚Pane, cožpak jsi nezasel na
svém poli dobré semeno? Kde se vzal plevel?‘ On jim odpověděl: ‚To udělal nepřítel.‘
Sluhové mu řeknou: ‚Máme jít a plevel vytrhat?‘ On však odpoví: ‚Ne, protože při
trhání plevele byste vyrvali z kořenů i pšenici. Nechte, ať spolu roste obojí až do žně;
a v čas žně řeknu žencům: Seberte nejprve plevel a svažte jej do otýpek k spálení,
ale pšenici shromážděte do mé stodoly.’“
Poznámky
Toto podobenství zaznamenává pouze Matouš, žádná jiný evangelista. Je jedno ze
dvou, která má také výklad (v. 37-43), proto nemusíme tápat, kdo je kdo. Víme, že
hospodář je Kristus a nepřítel ďábel. Také víme, že pšenice jsou synové království
a plevel synové zlého.
Kdo jsou synové království a kdo synové zlého
Klíčová otázka výkladu ovšem zní. Jak je poznáme? Kde vede dělící linie mezi syny
království a syn zlého? Je zřejmá? Je jasná? Jsou to věřící a nevěřící? Křesťané
a věřící ostatních náboženství? Adventisté a všichni ostatní? Nebo může být dokonce plevel i uvnitř adventistické církve? Nebo můžeme zúžit naše chápání až tak hluboce, že plevel může být uvnitř nás? Kdo z nás by měl tolik odvahy, že by se postavil
tady nahoře na stupínek a řekl všem ostatním: „Já jsem čistá pšenice!“? Najít dělící
linii mezi pšenicím a plevelem je pro nás lidi velmi nesnadné, spíš nemožné a nakonec i jedno z významných poselství, které tento text přináší je, že není našim úkolem
rozlišovat, kdo je pšenicí a kdo je plevelem.


Boží království a svět
Ach, to by byl ten nejpříjemnější výklad. Synové království jsme my křesťané a synové zlého, to je svět kolem nás. Jenže na počátku podobenství Ježíš přece mluví
o tom, že se jedná o Božím království a posléze zase, že se jedná o svět. Možná
že pro něho mezi nimi není tak ostrá dělící linie jako pro nás. Ježíš nevnímal nějaký
výrazný rozdíl mezi lidmi, kteří jsou náboženští a těmi ostatními. Dokonce podobenství naznačuje že spravedliví a ti, kdo se dopouštějí nepravosti jsou prorostlí a kdyby
zahynuli ti zlí, zahynou i ti dobří. To dává dobře smysl i v tom případě, že se jedná
o dobré símě a zlé símě, které je zaseté v nás. Až při skonání věku bude dělící linie
mezi zlým a dobrým jasná, dnes tomu tak není.
Co je našim úkolem?
Co po nás Ježíš v tomhle podobenství vlastně chce? Obsahuje jediný přímý a jasný
rozkaz. “Kdo má uši, slyš!” Podobenství taky jasně vymezuje, co není naším úkolem
a co je úkolem andělů – vybírat z království pohoršení a ty, kdo činí nepravost. I sami
andělé budou moci tento úkol vykonat až při skonání věků. Našim úkolem je poslouchat, naslouchat, snažit se porozumět Božímu slovu a sobě navzájem. Vždyť můj
bližní, kterého považuji za jasný plevel, může ve skutečnost být opravdovou pšenicí,
kterou nevidím. Proto jsme vyzýváni k naslouchání.
Duchovní dar rozpoznávání chyb druhých.
Jedna naše kamarádka, manželka kazatele, dostala od jedné sestry ve sboru dopis,
který začínal slovy: „mám duchovní dar rozpoznávání chyb druhých“. Poté následoval
výčet všeho, co dělá špatně a měla by dělat jinak. Zdá se, že se jedná o velmi častý
duchovní dar, zatímco dar rozpoznávání chyb vlastních je velmi vzácný. Hospodin
nikoho – opakuji nikoho - z nás nepovolává, aby byl vyšetřujícím komisařem ve sboru.
Nikdo není povolán, aby zkoumal životy druhých, aby v nich slídil, aby zveřejňoval
jejich prohřešky a aby nad nimi vynášel soud.
Jak to skončí
Jednoduchá a možná jasná věc, kterou naše podobenství říká je, že při skonání věků
budou dvě skupiny lidí. První shoří v ohnivé peci, druzí zazáří jako slunce v království svého Otce. Zahrádka, na které jsem trpěl, byla krásná. Ne mojí zásluhou, ale
zásluhou mojí maminky. Ona s péčí pěstovala sladkou mrkev, hrášky, bylinky, ale
i afrikány, jiřiny a růže. Narozdíl ode mě svou zahrádku milovala. Bůh také miluje
své pole. Miluje plevel i pšenici a přeje si, aby každá rostlina byla užitečnou pšenicí.
Nakonec přijde, aby svou pšenici sklidil a s lítostí spálil plevel. Kéž by to bylo brzy!
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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.



NAROZENINY OSLAVÍ:
Bencsiková Daniela

19. 6.

Přejeme vám všem hezký a požehnaný celý týden!
Vzpomeňte kdykoli na dnešní poslání – J 14,1:
1

„Ať se vaše srdce nechvěje. Věříte v Boha, věřte i ve mne.

Český studijní překlad.

1

Let not your heart be troubled: you believe in God, believe also in me.

King James (2000).

1

Nech sa neľaká vaše srdce! Veríte v Boha, verte aj vo mňa.

Preklad Jozefa Roháčka.

‘Now, don’t let your hearts be troubled;
just have faith in God and have faith in me.
1

Překlad 2001 - v americké angličtině.

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


