
“ A nad to všechno mějte lásku, která je 

poutem dokonalosti" 

Koloským 3, 14. 
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Úkoly  

 2.3. – Satan a jeho spojenci 

 9.3. – Věčné evangelium 

16.3. – Sedm posledních ran 

23.3. – Soud nad Babylonem 

30.3. – „Všechno tvořím nové“ 

 

Rozpis učitelů a kázání 

Datum Učitel sobotní 
školy 

Kázání Sobotní škola 
mládeže 

2.3. Anna 
Petrovičová 

Jiří Loder 
Sobota žen 

Iva Burešová 

9.3. Bohumil Mroček Martin Mikláš Soňa Mročková 

16.3. Bohumil Mroček Jaromír Juřínek Iva Burešová 

23.3. Petr Chára Marek Wagner Sona Mročková 

30.3. František 
Tomanec 

Jiří Loder - VP Petr Chára 

 

Blahopřání k narozeninám 

5.3.   – Pimková Zdeňka 
14.3. – Mroček Bohumil 
23.3. – Tyšerová Květuše 
31.3. – Vráblová Adéla 
 

ADRA Klub zdraví informuje 

Besedy v čítárně kavárny Tucan CAFÉ 

7.března - Na skok v zemi zaslíbené aneb co lze 

zažít v Izraeli během jednoho týdne, beseda Fr.Tomance 

21.března - Lékové interakce, zdravotní beseda Hany Machové 
  



Valašský Gedeon 

„Bratře Jiří, mohl bys zastoupit br. Jarka Šlosárka a stát se vysvěceným 

kazatelem ve sborech Vsetín, Valašské Meziříčí a Kateřinice?  

Spolupracoval bys s místním kazatelem Pavlem Kostečkou. Potřebovali 

bychom tvoji výpomoc asi na osm měsíců, do prázdnin příštího roku.“ 

Asi tak to vyjádřil předseda MSS br. Karel Staněk, když mi koncem 

loňského srpna telefonoval.  To bylo překvapení. Poděkoval jsem za 

důvěru, a zároveň jsem požádal bratra o týdenní čas na modlitby a 

zvážení všech možností.  

 Od té chvíle 

mě stále víc 

naplňovalo 

jedno přání.  

Prožít něco 

z Gedeonovy 

zkušenosti 

popsané  u  

Soudců v 6.-7. 

kapitole. Tedy 

zažít přímé či 

nepřímé 

povzbuzení ke 

správnému 

rozhodnutí.  

Následující sobotu jsem kázal v jednom větším sboru ve Slezsku. Po 

kázání za mnou přišla jedna mladší sestra, se kterou jsem předtím nikdy 

nemluvil, a řekla mi:  „Bratře, vím, že jsi už delší dobu v důchodu. Já 

jsem náročná posluchačka. Během kázání jsem cítila potřebu ti říci: 

Věnuj se dál kázání. Nekonči, ještě máš co říci.“  Něco podobného mi 

pak jiný den řekl mnohem starší, zkušenější bratr, než jsem já. V jeho 

povzbuzujících slovech zazněla téměř stejná slova, která mi řekla ta 

sestra: „Ještě máš co říci, měl bys ještě kázat.“ 

A tak jsem se tedy od listopadu loňského roku vrátil do své oblíbené 

služby sborového kazatele. Na Valašsku mi bratři, sestry, mládež i 

přátelé, jak se lidově říká, „padli do oka.“  Vždy se těším na setkání a 



spolupráci s nimi. Spolupracovat s br. Pavlem Kostečkou je moje velká 

přednost a radost.  

 Na začátku letošního února jsem mohl prožít se sborem Valašské 

Meziříčí sobotní „Dopoledne s Adrou“.  Během tohoto setkání byla 

poutavě a biblicky profesionálně představena bohatá a vyvážená činnost 

Adry.  Adra - humanitární pomoc v krizových situacích,  Adra - 

dobrovolnická činnost, Adra - veselé soutěžní akce pro veřejnost, Adra - 

brigády, Adra - Klub zdraví - přednášková činnost, která právě dosáhla 

180. setkání a pokračuje stále dál… Celá šíře služeb Valašsko-

Meziříčské Adry směřovala a směřuje k biblickému ideálu: „RADUJTE 

SE S RADUJÍCÍMI, PLAČTE S PLAČÍCÍMI.“ (Ř.12,15). 

Na tak malý sbor tak obsáhlá a bohatá služba. Tím je naplňován základní 

princip z Gedeonova příběhu. Malý počet je Bohem použit k velkým 

vítězstvím. Skvělý argument: Vítězství zajišťuje Bůh, ne člověk.  

Nepřestávám děkovat Bohu za každého, kdo se aktivně, nezištně a 

obětavě dává Jemu do služby.  

Ptáte se na mou vizi do budoucnosti?  Je velmi prostá, ale o to víc 

naléhavá:  

 JEŽÍŠŮV ZDRAVÝ, ŽIVÝ A ŠŤASTNĚ ROSTOUCÍ SBOR.  

Mé modlitební přání k naplnění této vize je, aby nejen adventistický sbor 

ve Valašském Meziříčí, ale i ostatní valašské sbory prožívaly pozitivní 

Gedeonovy zkušenosti. Pro tu vizi jsou charakteristické minimálně dva 

výroky Písma, které doplňují slova Pána Ježíše, nejlepšího vykladače 

Písma a spolehlivého garanta naplnění vize. 

GEDEONA VYZBROJIL DUCH HOSPODINŮV (Sd 6,34.) – naplnění 

Duchem je naše největší potřeba…. „JEŽÍŠ: Hle, sesílám na vás, co 

slíbil můj Otec; zůstaňte ve městě, dokud nebudete vyzbrojeni mocí 

z výsosti." (Lukáš 24:49 ČEP)   

HOSPODIN S TEBOU, UDATNÝ BOHATÝRE (Sd.6,12.) – udatný je 

i dnes ten, s kým je Hospodin…    JEŽÍŠ: „…a učte je zachovávat 

všechno, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všechny dny 

až do skonání tohoto věku. Amen.“ (Matouš 28:20)   

Jiří Loder 



Adraklub po přechodu 

 

Každý se musí tu a tam poprat s nějakým přechodem. Adraklub zdraví 

jich má za zády nejméně čtyři. Začínal v Dětské knihovně u Alberta, 

pokračoval v čítárně na Masarykově bulváru, po příchodu Mročkových 

přesídlil k Apollu a poslední léta okupoval Vitalitu na Svěrákově ulici. A 

protože je život samá změna, nevydržel ani tam a přestěhoval se do 

samého epicentra meziříčského dění, na náměstí. Oblíbená kavárna u 

Tucana mu nabídla šanci k další existenci. 

 V podvečer jednadvacétého února se stylová kavárenská čítárna začíná 

zaplňovat návštěvníky. Avizovaná beseda nazvaná Východní Ukrajina - 

naděje pro zemi beznaděje způsobuje, že v místnosti za chvíli není k 

hnutí. Jiří Hanák, pastor Apoštolské církve z nedaleké Bystřice pod 

Hostýnem, který patří také k hlavním aktivistům misijně zaměřeného 

Nadačního fondu Nehemia, začíná bez příkras odhalovat aktuální životní 

realitu běžných lidí přežívajících v blízkosti frontové linie. V místech, 

kde se zhroutil veškerý sociální systém a střelba z těžkých zbraní se stala 

běžnou zvukovou kulisou, však bezprostředně po vypuknutí bojů začala 



klíčit semínka naděje. Dobří lidé, v našem případě především autentičtí 

následovníci nazaretského Mistra, nejen že z kraje neutekli, ale svým 

dílem začali naplňovat nejzákladnější potřeby strádajících spoluobčanů. 

Někteří za cenu podlomeného zdraví čí dokonce věznění a týrání. 

Konfrontace  s touto realitou musí každého soudného člověka z 

blahobytnější části Evropy donutit k přemýšlení. Přinejmenším nad tím, 

zda banální osobní či společenské problémy, které běžného tuzemského 

našince obklopují, stojí vůbec za řeč. A zda populární fňukání, které se v 

České kotlině stalo všeobecným folklórem, by nemělo být nahrazeno 

vděčností. Obraz současné východní Ukrajiny k tomu přímo vybízí. 

 Přednáška pomalu končí a nastává obvyklé houfování. Většinou kolem 

nachystaného občerstvení. Lidé se pouští do řeči s přednášejícím i mezi 

sebou navzájem. Možnost osobního kontaktu žádná virtuální beseda 

nenahradí. Právě tady se mohou vyplavit nové kontakty, narodit nová 

přátelství. A ta se třeba časem přetavit i v něco neskonale hodnotnějšího. 

Třeba ve víru, v lásku či nekončící naději...  

 Příjemnou tečkou je i závěrečné sčítání darovaného vstupného. 

Dobrovolnické centrum meziříčské Adry si tak na své bohulibé aktivity 

může připsat dalších osm stovek korun. Díky štědrým lidem, které k tomu 

nikdo, ale vůbec nikdo nenutil... 

František publikán Tomanec 



 



 

 



Modlitební týden mládeže 16.3.-23.3.2019 

 

Od soboty 16. 3. do 

soboty 23. 3. bude 

probíhat modlitební 

týden pro mládež. V 

češtině i slovenštině 

jsou připraveny 

materiály, které mají 

název „Rozhodující 

setkání“. Mladí lidé se 

budou zamýšlet nad 

tím, jak je možné se 

setkat s Ježíšem 

Kristem. K začátku 

modlitebního týdne je v 

Praze organizována 

mládežnická akce „Anděl“.             

Texty k modlitebnímu týdnu lze stáhnout na stránkách casd. 

 
 

George R. Knight 

Adventismus v proměnách času 

 

Kniha seznamuje čtenáře se základními milníky vzniku a následného 

dynamického rozvoje Církve adventistů sedmého dne. Ve zhuštěném 

historickém přehledu se mu podařilo obsáhnout dějinný úsek téměř dvou 

století. Sleduje události velkého náboženského probuzení v USA z 

počátku 19. století, poté utváření i následnou reorganizaci církve, která 

teprve v průběhu času a po překonání mnoha překážek dokázala najít své 

osobité poslání a jasnou vizi. Autor nabízí vyvážený pohled na některá 

problematická období a události, jež církev postihly. V závěrečné 

kapitole upozorňuje na úskalí a výzvy, s nimiž se církev bude muset 

vypořádat v blízké budoucnosti, zároveň ale poukazuje i na potenciál 

tohoto dnes již celosvětového společenství. 

 

http://www.casd.cz/wp-content/uploads/2019/02/MTM_2019_CZ_web.pdf
http://www.casd.cz/wp-content/uploads/2019/02/MTM_2019_SK_web.pdf
https://www.facebook.com/akceandel


Parabible 

Ježíš se narodil v Berouně pod mostem. Marie ho zabalila do šály a 

miminu, z něhož podle zvěstování měl vyrůst prezident, se jako první 

přišli poklonit popeláři. 

Bláznivá parafráze vánočního příběhu otevírá Parabibli, nedávno 

vydanou knihu převyprávěných příběhů z Nového zákona. Autorem je 

evangelický kazatel a překladatel Bible21 Alexandr Flek. Dle názvu by 

se mohlo zdát, že půjde o tlustou "bichli", Parabible je ale vzdušná, 

stručná, až klipovitá. Alexandr Flek si z Bible vybral šedesátku 

podobenství a příběhů z Ježíšova života popisovaných v evangeliích, a ty 

většinou na jediné stránce přenáší do současných českých reálií. 

Ježíš tak vyrůstá v Nošovicích ve Slezsku. První zázrak učiní na svatbě 

v Karviné a své učedníky si vybere nikoli mezi rybáři, nýbrž "ajťáky", 

které nadchne pro svůj start-up. Společně pak jdou "stavět network, jaký 

tu ještě nebyl". 

Moderní vizáž Parabible podtrhují pixelové ilustrace Aleše Nováka a 

grafický design Petra Stieglera, který výrazně odděluje nejen kapitoly, 

ale také oddíly. Začíná se Inkarnací, následuje Mise, další jsou 

Konfrontace, Pašije a Finále. 

Grafické předěly vybízí k pauzám, k odkládání a vlastnímu promýšlení. 

A také k porovnání s původním biblickým textem, který je drobným 

fontem otištěn na protilehlé stránce každé kapitoly. Pro opravdové znalce 

je vedle citován i patřičný výňatek z řeckého originálu. 

Možnost porovnání parafráze s předlohou je důležitá, samotné Flekovy 

apokryfy jinak na dlouho nevystačí. Při čtení v jednom zátahu se objevují 

nedostatky: příběhy jsou nesourodé, nenavazují, chybí jim kontext. 

Kouzlo i drsnost biblických reálií, ve kterých se pro vodu chodí se 

džbánem ke studni, zdravotnictví si ještě neporadilo s malomocenstvím 

a ženám za cizoložství hrozí ukamenování, tu nemá dostatečnou 

protiváhu. 

Ani politická situace u Fleka nenachází podobně silný kontext. Jen občas 

něco zarezonuje, například když si to premiér, nápadně připomínající 

Andreje Babiše, nechce rozházet u prezidenta a ještě víc se obává hlasu 

lidu. Raději podepíše popravu nevinného Ježíše, než aby ztratil 

preference. 

Autorovy analogie jsou sice vtipné, poselství ale často jen průměrně 

"překládají". Apoštol Petr, když třikrát zapře Ježíše, neuslyší kohouta, 



místo něj zahouká policejní siréna. Družičky místo na ženicha čekají na 

Justina Biebera. Někdy se vtip povede, občas se trochu podbízí. 

 

 K nejlepším momentům 

knihy patří, když se 

Alexandr Flek od předlohy 

vzdaluje, nehledá přímou 

paralelu, ale jde k věci po 

svém. Například Ježíšův 

výklad o smilstvu 

parafrázuje: "Každý, kdo 

vidí ženu nebo muže jako 

kořist pro své vlastní 

uspokojení, zrazuje Boží 

obraz v nich." A Ježíšovu řeč 

o cizoložství tvrdě překládá: 

"Každý, kdo opustí 

manželku, aby ji vyměnil za 

lepší, dělá ze svých dětí 

sirotky, i kdyby na ně platil 

sebevíc." 

Parabible není pobuřující, v 

některých momentech může věřící provokovat a je to provokace 

užitečná. Zaběhnutého křesťana postrkuje, aby o věcech, kterým věří, 

přemýšlel po svém. U nekřesťana možná vzbudí zvědavost a chuť přečíst 

si originál, jak to ostatně autor zamýšlel. Větší požitek z Parabible ale 

rozhodně budou mít ti, pro něž Bible není neznámým územím. 

Alexandr Flek si mohl být přízní čtenářů už dopředu jist. Ještě než 

Parabible vyšla knižně, jednotlivé kapitolky zveřejňoval na Facebooku, 

kde měly velký ohlas. Psali mu i faráři, že to čtou v neděli místo kázání 

- tak ostatně Parabible původně vznikala. 

Flek své parafráze vymýšlel jako kázání, když se při bohoslužbě hodlal 

věnovat výkladu Bible. Apokryfy pak úspěšně kolovaly po síti a čtenáři 

si o knižní podobu řekli sami.  

 

 

Magdalena Čechlovská, magazín Aktuálně.cz 

https://www.aktualne.cz/autori/magdalena-cechlovska/l~e8f3433650e811e791210025900fea04/


 
Přihlašování od 2.března 2019 od 20.00hod. 

 



Výlet mládeže na Radhošť 

 

Naše mládež se už delší 

dobu domlouvala na 

nějakém výletě a tuto 

středu jsme na něj 

opravdu šli. Sraz jsme 

měli už v úterý, protože 

jsme s Kačkou a Danem 

chystali pro Nikču menší 

překvapení k jejím 18tým 

narozeninám. Přespali 

jsme ve sboru a v 7 hodin 

už jsme vyšli na autobus. 

Na zastávce nás už čekal 

Vašek Koplík a na minutu 

přesně přišel i Dalibor 

Pimek.  

Autobusem jsme odjeli 

do Rožnova p. R., kde 

jsme přestoupili na druhý 

autobus, který nás odvezl 

až na Pustevny. Nejprve 

jsme zamířili na Stezku 

Valašska, kam s námi ale Vašek a Dalík nešli. Na lanovém mostu se 

někteří z nás báli jít. Po zledovatělé dřevěné cesty nahoru všichni padali, 



ale byl to skvělý výlet. 

Když jsme došli až 

úplně nahoru, ohromil 

nás nádherný výhled na 

krajinu. Něco tak 

krásného už jsme 

dlouho neviděli.  

Sešli jsme tedy dolů za 

ostatními a vydali se na 

Radhošť ke kapli. 

Někteří jedinci měli 

ještě sílu skoro celou 

dobu běžet a my ostatní 

jsme je jen tiše 

obdivovali. Konečně 

jsme dosáhli vrcholu 

Radhoště a chvíli si 

odpočinuli, abychom se 

domluvili, kam se půjde 

dál. Rozhodli jsme se, 

že půjdeme pěšky až do 

Rožnova a to jsme také 

udělali. Někteří to 

nevydrželi a cestu dolů 

ze sjezdovky si sjeli po 

břiše, po flašce nebo po 

zádech. Po asi 9ti 

kilometrech jsme 

konečně došli do 

Rožnova na nádraží a 

počkali v autobuse na odjezd.  

 

 

Všichni jsme v pořádku dorazili domů a šli odpočívat, protože jsme měli 

asi 20 kilometrů v nohách, ale užili jsme si to nejvíc, jak jen to šlo. Chtěli 

bychom si naplánovat další výlety a jezdit častěji. Už teď se těšíme.  

Adélka Vráblová 



Newsletter HopeTV.cz 
 

 

 

 

Na Facebooku HopeTV už máme 

8000 přátel a i jejich zásluhou 

můžeme šířit dobré zprávy do světa. 

Že ještě nepatříte mezi naše přátele? 

Můžete se jimi kdykoliv stát, budeme 

moc rádi. Děkujeme, že naší tvorbě 

dáváte smysl :-) 

 

 

 

 

 
Po cestách 

dobrovolnickými 

centry ADRA na 

Moravě jsme 

procházeli i česká 

dobrovolnická centra. 

Myslíte, že se i kočka 

dá považovat za 

dobrovolníka? :-) 

 

 

 

Redaktor Jindřich 

Černohorský ve studiu Hope 

Tv diskutuje o biblické knize 

Zjevení Jana s teologem 

Vítězslavem Chánem. 

 

 

 



Herec James Faulkner říká, že byl naplněn Duchem svatým, když 

hrál roli apoštola Pavla ve filmu Pavel: Kristův apoštol.  

 

Faulkner hraje vedle Jima Caviezela ve filmu, který byl zařazen mezi 

deset nejlepších filmů v roce 2018 během zahajovacího víkendu na 

Velikonoční neděli. 

Sedmdesátiletý britský herec poznamenal, jak odlišné bylo pracovat na 

filmu založeném na víře ve srovnání se světskými projekty, na nichž 

pracoval po celou svou kariéru. 

Herec odhalil, že příležitost hrát v biblickém eposu pro něj přišla 

náhodně, ale poté, co četl scénář, věděl, že to je něco, čeho musí být 

součástí. Faulkner popsal svou roli ve filmu jako „mimořádná“. „Trvalo 

mi to,“ řekl Faulkner, „ale moje žena pak byla ohromená mojí změnou. 

Řekla:“ Bylo by úžasné, pokud bys mohl taký to zůstat napořád. Jsi 

naplněn úplně jiným duchem.“ 

Faulkner připustil, že když začal pracovat na filmu, jeho víra nebyla tak 

silná, jaká je nyní. „Jim (Caviezel) je zbožný člověk, zatímco já jsem byl 

jiný. Ale v důsledku hraní role Pavla vidím svět a lidi kolem sebe jinak,“ 

přiznal. Caviezel řekl, že povzbuzoval Faulknera, aby ztělesnil roli 

milovaného apoštola. „Modlil jsem se za Jamese. Nedávno jsem si 

přečetl rozhovor, kde [James] řekl: „Nehrál jsem Pavla, to on hrál mne.“ 

To byla moje modlitba za něj – aby se stal jím,“ řekl Caviezel. 

 

Křesťanský vtip 

 


