
 

„Jako je tělo bez ducha mrtvé, tak je mrtvá i víra bez 
skutků.“ 
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Blahopřání k narozeninám 
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13.1. – Ladislav Smílek 

 
 
 
 
 
ADRA Klub zdraví informuje 
10.1. v 17.30hod – František Tomanec – Do indického Himaláje 
24.1. v 17.30hod – Radomíra Skýpalová – Atlantická Kanada 
  



Bude to dobré 

Všechno nejlepší do Nového roku, dostatek pokory před Bohem a 

odvahy žít podle Jeho vzoru. 

 

To přeji hned v úvodu svého novoročního zamyšlení. Je to mé poslední 

valašské novoroční zamyšlení, protože příští rok touto dobou budu 

bydlet už jinde. Jestli to bude avizovaná Ostrava, se ještě uvidí. 

Bylo a je mým velkým přáním, aby tento poslední rok mého pobytu zde 

byl nejlepší. Abych ze sebe vydal do nejlepší a abychom všichni společně 

zažili krásné chvíle. 

To první raději posuďte sami, na společné chvíle můžeme zavzpomínat 

všichni.  Letošní rok přinesl do našeho sboru nové pastorační a misijní 

impulzy. Po mnoha činnostech spojených s prací na budově, jsme se 

nadechli i k práci na lidech. Škoda, že jsme to nedokázali zároveň, ale 

lepší pozdě než nikdy. Hodně v tomto směru vzpomínám na dvě 

události. Na začátku srpna to byla sborová dovolená v Podkrkonoší. Sice 

je na 4 dny, ale byla to nádhera. Sbor Vsetín si vybral pro svou dovolenou 

stejný region, tak to tam asi stojí skutečně za to. 

V září pak přijel Kornelius Novak. Někdy se říká, že narychlo domluvené 

akce jsou nejlepší. A nejen, že jsou nejlepší, ale vůbec jsou. Kdybychom 

měli na některá rozhodnutí více času, kdo ví, jak by to dopadlo. Nabídka 

misijního projektu přišla na konci června. Čas na rozmyšlenou byl spíše 

ve dnech než v týdnech. Šli jsme do toho a ono to vyšlo. Neudělali jsme 

díru do světa , sborové lavice se nezaplnily, ale přesto mám pocit, že se 

to mělo stát. Stmelilo nás to jako kolektiv a určitě to mělo smysl pro 

jednotlivce, kteří Kornelia slyšeli. Osud nám pak v prosinci nadělil ještě 

jednu Korneliovu návštěvu. 

A proč jsme do toho vlastně šli? Vrátím se k myšlence, která už zazněla. 

V minulých letech jsme věnovali mnoho pozornosti technicko-

provozním otázkám sborovém života. Pastorace a misie byla v pozadí. A 

po těch letech jsme byli tak vyhladovělí po práci s lidmi a po misii, že 



jsme po nabídce skočili bez zaváhání. Měli jsme v sobě touhu a za ní jsme 

šli. A touha  nás hnala dopředu. 

Touha je krásná věc. Pokud člověk v sobě nemá touhu, je už za života 

mrtvý. Touha po lepším je moment, který táhl všechny biblické hrdiny 

do neuvěřitelných situací.  V Listu Židům se píše: 

Žd 11,16 (ČSP) Avšak touží po lepší vlasti, to jest po vlasti nebeské. Proto 

se Bůh za ně nestydí, je-li nazýván jejich Bohem, neboť jim připravil 

město. 

Jedním z hlavních znaků věřících lidí je nezměrná touha po lepším životě, 

který ale lidé sami nedovedou vybudovat. My jsme prokázali, že takovou 

touhu máme. Pokud v nás zůstane, nemusíme se bát nových krizí, které 

přinese třeba už příští rok. Touha, jiskra života, způsobí, že to 

zvládneme. 

Ještě jedna věc se tento rok stala. Několik z nás prožilo kulaté 

narozeniny. Já osobně jsem měl 40. Mezi přáními zazněla i moudra, že 

mám ještě co slavit. Že až mi bude 60 nebo 70, už nebude, co slavit. Proti 

tomu mohu zacitovat mého oblíbeného youtubera, který nedávno 

zmiňoval velmi vitální 70níky. Ale i kdyby o nich nemluvil, ten 

jednostranně negativní výhled do budoucna není pravdivý. Vždyť život v 

každém věku přináší i to dobré. Nejen v každém věku života jednotlivce, 

ale i v každé etapě života společnosti. Opakuji, kdo ví, co příští rok 

přinese? Jsem si však zcela jistý, že schopnost být šťastný zůstane k 

dispozici. Apoštol Pavel napsal: 

 Fil 4,12 (ČSP) Umím se uskromnit a umím mít i nadbytek. Do všeho jsem 

zasvěcen: být sytý i hladový, mít nadbytek i nedostatek. 

 

Takže, ať už jsou výhledy tohoto světa jakékoliv, výhled věřícího člověka 

zůstává pozitivní. Nebojte se toho, co říkají v televizi, bojte se raději 

Boha. 

Ještě jednou, vše nejlepší do nového roku. 

 

Pavel Kostečka 

  



 

 

 

Tématem novoročních 

Deseti dnů modliteb, 

které se uskuteční od 

středy 9. do soboty 19. ledna 2019, je „Hlubší zkušenost“. Během těchto 

dnů se budou věřící církve adventistů na celém světě scházet každý den 

v dohodnutou dobu osobně, po telefonu nebo internetu ke společným 

modlitbám. Závěrečná sobota 19. ledna může být oslavou všeho, co Bůh 

vykonal jako odpověď na společné modlitby. 

V České republice se koná zároveň, ve dnech 6. až 13. ledna, Alianční 

týden modliteb 2019, v němž se scházejí ke společným modlitbám věřící 

z různých křesťanských církví, tentokrát na téma „Modlitby v 

polarizované době„. 

http://ea.cz/img-content/files/ATM%202019%20-%20Modlitby%20v%20polarizovane%CC%81%20dobe%CC%8C.pdf
http://ea.cz/img-content/files/ATM%202019%20-%20Modlitby%20v%20polarizovane%CC%81%20dobe%CC%8C.pdf


Poděkování dobrovolníkům 

V sídle DC ADRA Valašské Meziříčí se u příležitosti Mezinárodního dne 

dobrovolníků sešlo více než dvacet lidí, kteří pod záštitou zmíněné 

organizace věnují část svého volného času potřebným spoluobčanům. 

Akce se zúčastnila rovněž první místostarostka Zdislava Odstrčilová, 

tisková mluvčí radnice Renata Votrubová, vedoucí Zdravého města 

Alena Střítezská a kazatel Církve adventistů s.d. Pavel Kostečka. Podle 

vedoucí a koordinátorky Dobrovolnického centra Nadi Šímové se během 

roku 2018 zapojilo do pravidelné dobrovolnické činnosti 120 lidí, kteří v 

18 sociálních zařízeních meziříčské a rožnovské oblasti vykonali 5 700 

návštěv a odpracovali 

přitom 8 400 hodin. K 

tomu je třeba 

připočíst ještě dalších 

15 mladých lidí, jenž 

se zúčastnili týdenní 

prázdninové 

Adrabrigády. Jako 

malou pozornost 

obdrželi dobrovolníci 

z řad seniorů poukaz 

na nákup zboží v 

lékárně a ostatní balíček pražené zrnkové kávy. Tento den jim bude 

rovněž připomínat velký nástěnný kalendář. Svátečním slovem posloužil 

už vzpomínaný Pavel Kostečka, o hudební zpestření se postarala učitelka 

hudby a dlouhodobá dobrovolnice Marta Staňová. Interview s 

místostarostkou, která před 13 lety vznik centra iniciovala, vedl jeden ze 

zakladatelů meziříčské Adry František Tomanec. Setkání končilo 

vzájemným sdílením u bohatě prostřeného stolu. 

Franta publikán Tomanec 

  



 

 

 

 

 

  



Kornelius Novak a co se skutečně stalo před 2 000 lety 

Na sobotu 15.prosince jsem se hodně těšila. Stále ve mně přetrvává 

krásný prožitek zářijové evangelizace s Korneliem Novakem a k naší 

velké radosti k nám opět zavítal. Přednáška s názvem Co se skutečně 

stalo před 2000 lety, slibovala hodně zajímavé zamyšlení.  

Po zkušenostech ze září jsme očekávali hodně velký zájem ze stran 

obyvatelstva, proto jsme již dopředu zajistili naplnění freskového sálu 

zámku Žerotínů židlemi až „po strop“. Tento tah se ukázal jako dobrý, 

sál se zaplnil celý. Kornelius přijel ve svém typickém, již z dálky 

nepřehlédnutelném automobilu uzpůsobeném pro přepravu jeho dvou 

psů. Tentokrát ale místo nich přivezl svou novopečenou manželku. Jejich 

rozhodnutí strávit líbánky na Valašsku vděčíme za to, že uslyšíme nové 

zamyšlení a může být zaseto možná nejedno semínko víry. 

 



Přednášku uváděl Pavel 

Kostečka a hned v úvodu 

na nás čekalo překvapení. 

Známá autorka 

ekuvýšlapů Jarka 

Krutílková se nám vyznala 

z toho, jak moc se jejího 

srdce dotkla podzimní 

Korneliova přednáška a 

termín současné besedy – 

přesně v den jejích 

narozenin – bere jako 

dárek od Pána. Z lásky 

k Němu se poté vyznala 

písničkou za doprovodu 

své kytary, za což byla odměněna kytičkou. Druhou kytici dostala 

manželka našeho milého přednášejícího. 

Zamyšlení Kornelia nad pravým významem vánoc bylo nestandartní, 

velmi zajímavé, no prostě jeho. Proč se Bůh vtělil do malého dítěte? Proč 

bylo nutné neposkvrněné početí? Proč nemohl být Kristus narozen z 

vdané ženy či být synem člověka? Bylo Jeho narození pro tehdejší lidi 

opravdu požehnáním?  

Vánoce jsou spjaty se zpěvem koled, a tak jsme si nakonec unisono 

zazpívali slavnou Tichou noc. Závěrečná modlitba a následně možnost 

osobního setkání a promluvy s Korneliem byla úplnou tečkou za velmi 

příjemným večerem. Bylo nám přislíbeno letní evangelizační setkání, 

možná v mnohem větším měřítku než doposud. Stadion ve Vsetíně se 

k takovéto akci přímo nabízí. Kéž Pán požehná konání Kornelia i jeho 

manželky a můžeme se brzy sejít  při „lovení lidí“. 

Iva Burešová 
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Na našich stránkách najdete nové 

promo video Adventistického 

teologického institutu.  

 

 

 

Podívejte se Vánoční koncert 

Vinohradského chrámového 

sboru v roce 2013. 

 

Dvacet let po uvedení australského 

dokumentárního seriálu Hledání 

vám HopeTV přináší jeho druhou 

řadu s názvem Hledání V roli 

moderátora se vám opět představí 

Geoff Youlden, kterého ovšem 

tentokrát doplní další dva průvodci. 

Všichni se vydávají na různá místa naší planety a zamýšlejí se nad základními 

životními otázkami lidstva.   

 

Podívejte se na 14. unijní setkání 

ASI-CS v Olomouci a minikoncert 

Pavla Kantora - Na prahu 

VĚČNOSTI. 



Příloha – Kvatro Es    (Smějeme Se Sami Sobě) 

 

Vánoční svátky jsou skvělou 

příležitostí pro připomenutí 

jejich pravého obsahu. A tím 

rozhodně není naplnění bříšek 

k prasknutí či předhánění se 

v množství rozdaných dárků.  

 

 

 

Také nevázaná zábava a veselí není tou 

pravou oslavou. 

 

 

 



 

Rovněž stres a 

generální úklid 

není podstatou 

svátků.  

 

 

 

 

Je to čas, kdybychom si měli připomenout neskutečnou Boží lásku, která 

se vtělila do nemluvňátka, aby nás, hříšné spasila. S osvětou bychom 

měli začít ovšem co nejdříve, abychom v příštím roce neměli opět 

betlémy plné prasátek zahřívajících Ježíška. 

 
                           


