
“ Tobě vzdávám chválu za činy, jež budí bázeň: 

podivuhodně jsem utvořen, obdivuhodné jsou tvé 

skutky, toho jsem si plně vědom. " 

Žalm 139, 14. 
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Úkoly  

 4.5. – Slova moudrosti pro rodiny 

11.5. – Královská milostná píseň 

18.5. – Klíče k rodinné jednotě 

25.5. – Období rodičovství 

 

Rozpis učitelů a kázání 

Datum Učitel sobotní 
školy 

Kázání Sobotní škola 
mládeže 

4.5. Petr Chára Jiří Loder Múzička 

11.5. Vsetín 

18.5. Vsetín – instalace nového kazatele Helfštýn 

25.5. Pavel Pimek Marek Wagner Iva Burešová 

 

Blahopřání k narozeninám 

  2.5. – Anastázie Kimlerová 
18.5. – Ladislav Škrla 
25.5. – Soňa Mročková 
31.5. – Kateřina Fučková 
 
ADRA Klub zdraví informuje 

Besedy v čítárně kavárny Tucan CAFÉ 

 

16.května – Sólo přeběh Vysokého Atlasu v 
Maroku aneb 7 horských maratonů za 7 dní 
Beseda osamělého běžce  Dalibora Dobrovského 
 

30.května - Veřejné projednání Zdravotního plánu města 
Valašské Meziříčí 2019-2022 
Na otázky budou odpovídat zástupci města 



Kniha adventistického učence Alfréda J.Pally - "Tajemství bible" 

Autor zajímavým způsobem předkládá důkazy o tom, že Bible má 

autoritu Božího slova, že pisatelé biblických knih byli Duchem Božím 

„unášeni“, aby napsali to, co má být Božím slovem pro čtenáře. Vychází 

především z „nálezu století“ v Kumránu, kde byly objeveny svitky téměř 

všech knih Starého zákona. Archeologické průzkumy prokázaly biblické 

zprávy o Jerichu, Ninive, Babylonu, Chetejcích, o putování Izraele z 

Egypta do zaslíbené země. Dr. Palla v této knize odpovídá na otázky, zda 



Mojžíš uměl psát, zda knihy Daniela a Izajáše skutečně napsali tito 

proroci, kdy vznikla evangelia, co je pravda o rozporech v evangeliích, o 

tajemství vzkříšení Pána Ježíše a mimobiblických pramenech o Ježíši. 

 

------------------------------------------------------------------------- 

 

Ukázka z knihy: 

CO BYCHOM DNES VĚDĚLI O PÁNU JEŽÍŠI KRISTU, KDYBY SE 

NEZACHOVALA ANI JEDINÁ KOPIE NOVÉHO ZÁKONA? 

(ThDr. Alfréd J. Palla, Tajemství bible - vydalo nakladatelství A-Alef, 

/2008/ Ostrava, str. 272-6) 

Věděli bychom pouze to, co o Něm říkají níže uvedené mimobiblické 

prameny, které byly vůči křesťanství lhostejné nebo nepřátelské. Při 

jejich výběru jsem se omezil výlučně na ty, které vznikly za života dvou 

až tří pokolení od Ježíšovy smrti, abych vyloučil pozdější zprávy, které 

mohou – a často i mají - legendární zabarvení. Podívejme se na fakta z 

těchto mimobiblických pramenů a porovnejme, jak se shodují s 

evangelii: 

• Ježíš byl nazván Kristem, a tedy Mesiášem.  

• Pocházel z Judska v Palestině 

• Měl bratra jménem Jakub. 

• Činil divy: uzdravoval nemocné a démonizované.  

• Byl považován za moudrého a šlechetného člověka.  

• Ježíš byl učitel.  

• Měl učedníky.  

• Název křesťanů pochází z mesiášského titulu Ježíše.  

• Židovští vůdcové Ho zavrhli a vydali na smrt.  

• Ježíš byl odsouzen na smrt za vlády císaře Tiberia (14-37), kdy 

prefektem Judska byl Pilát Pontský (26-36).  

• Nikdo se neodvážil postavit se na Jeho obranu.  



• Zemřel pověšený na kříži.  

• Stalo se to v den Paschy.  

• Jeho smrt doprovázela neobvyklá tma.  

• Učedníci věřili, že Ježíš vstal z mrtvých.  

• Křesťané věřili, že Ježíš byl Bůh.  

• Víra v Krista byla rozšířená již mnoho let před koncem 1. století.  

 

Ke zprávám o Pánu Ježíši, které vznikly v průběhu ani ne jednoho 

pokolení od Jeho smrti, nutno připojit listy Pavla z Tarsu, který uvedl tato 

fakta: 

• Ježíš pocházel z Davidova rodu. 

• Byl zrazen. 

• Byl vyslýchán. 

• Umřel na kříži za naše hříchy. 

• Tělesně vstal z mrtvých třetího dne. 

• Po zmrtvýchvstání Ho vidělo mnoho lidí, včetně Pavla a Jakuba, bratra 

Páně, kteří dříve nevěřili, že Ježíš byl Mesiáš (Sk 26,22-26; 1K 15,6). 

 

Na výše uvedených příkladech jsme mohli poznat, že nezávisle na 

evangeliu jak křesťanské, tak nekřesťanské starověké prameny v 

zásadních skutečnostech svázaných s Ježíšovým životem, smrtí a 

vzkříšením souhlasí. 

 

I kdyby se žádné z evangelií do naší doby nezachovalo, i tak bychom 

věděli o životě Ježíše z Nazaretu více než o mnohých známých lidech 

žijících v pozdějším období, nevyjímaje například Williama Shakespeara. 

Zprávy evangelistů jsou potvrzeny nezávisle na sobě v nejméně 39 

starověkých pramenech. Ve shodě s historickou zásadou 

několikanásobné atestace (mnoho svědků) 448 nesou nyní odpovědnost 

za dokazování, že evangelia nejsou jasnou historickou zprávou, ti, kteří 

taková tvrzení předkládali. 



 



Jste introvert? To nevadí 

 

Naše západní kultura nahrává spíše lidem, kteří se umí asertivně 

prosadit, jsou schopni rychle navazovat přátelství a jsou jaksi pružnější 

a chápavější. Zdá se, že společnost preferuje extroverty a podceňuje 

introverty. Pro mnohé jsou introverti záhadní lidé. Mlčí a pozorují. 

Vyhýbají se oslavám. Nemají rádi překvapení. Mohou působit jako 

pavouci. Snadno pak přehlédneme nejen potřeby introvertů, ale také to, 

že mohou ostatním mnoho poskytnout. Kultura, ve které žijeme, 

pochopitelně ovlivňuje i církev.  

Zvláště pak evangelikální a charismatické církve většinou vyhovují 

především extrovertům. Když přijdete na bohoslužby, hned u vchodu se 

k vám někdo žene, aby vás přivítal. Po uvítání se ozve „Kdopak je tu 

poprvé? Zvedněte ruku, ať vás přivítáme!“ Při písních se nejen vstává, 

ale také se zvedají ruce, tleská se a podobně. Lidé jsou vyzývání, aby 

přišli dopředu a sdíleli, co za uplynulý týden s Bohem prožili. Očekává se 

zapojení do společných hlasitých modliteb. Hodně se mluví, málo se 

mlčí. Také po skončení bohoslužeb je věnován čas sociální interakci 

u kávy a čaje. 

Bohoslužby jsou spíše hlasité, jejich atmosféra je spíše akční, než 

uklidňující. A tak může extrovert odcházet nabitý a nadšený, kdežto 

introvert spíše ubitý a unavený. 

„Ideálního křesťana“ si až příliš často představujeme jako otevřeného, 

s každým se přátelícího, překypujícího nadšením, mluvícího snadno 

o Kristu s cizími lidmi na ulici, který se objeví na téměř každé církevní 

akci a podobně. Opravdu je ale toto vše známkou toho, že je dotyčný 

tím „správným věřícím“? Je to snad důkazem jeho věrnosti Bohu? Závisí 

na tom kvalita naší víry? 

Introverti oproti extrovertům častěji přinášejí dary jako naslouchání, 

vhled, soucit – to vše jako církev samozřejmě potřebujeme. Henry 

Nouwen ve své knize The Way of the Heart říká, že „soucitnost je 

ovocem samoty a základem veškeré pastýřské služby“.  Tvrdí, že „právě 

ze samoty vyrůstá soucitná solidarita. V samotě si uvědomujeme, že nic 



lidského nám není cizí, že kořeny veškerých sporů, válek 

nespravedlností, krutostí, nenávistí, žárlivostí a závistí jsou hluboce 

zakotveny v našem vlastním srdci.“ 

Mezi introverty také často potkáme lidi, kteří tíhnou ke kontemplativní 

modlitbě, tichému naslouchání či liturgii. 

Introverti by neměli 

v církvi cítit tlak na 

to, aby se změnili. 

Nemá smysl se také 

modlit za to, aby je 

Pán Bůh nějak 

změnil. On je 

totiž stvořil takové, 

jací jsou, a má je takové rád. V Bibli nenajdeme výslovné zmínky o těchto 

dvou osobnostních typech, ale u některých biblických postav lze 

pozorovat náznaky introverze nebo extroverze. Plyne z toho, že Bůh zve 

ke spolupráci lidi různých povah a temperamentů. Nejde o to, jestli je 

farář či pastor extrovert nebo introvert, ale jestli akceptuje různost 

osobnostních rysů, nadání a zkušeností. 

Často panuje představa, že pro roli vedoucích (nejen) v církvi se lépe 

hodí extroverti. Ve skutečnosti ale církev potřebuje mít ve svém 

vedení různé typy osobností. Jde o to, aby introvert našel v rámci služby 

v církvi to místo, které mu vyhovuje a kde se může cítit nejvíce užitečný. 

Introverze ho rozhodně nediskvalifikuje. Introvert v roli vedoucího 

nebude okázalý, může být ovšem velmi efektivní. 

Církev je v Písmu popisována jako místo, kde mají své místo různí lidé 

s různými povahami i obdarováními. Je místem smíření s Bohem 

i místem, kde má mít každý prostor a možnost žít v pokoji s druhými 

takový, jaký je. Řešením není vytvořit sbor pouze pro introverty, stejně 

tak, jako není vhodným cílem mít společenství výlučně extrovertní. 

Mnohem více jde o vzájemný respekt, naslouchání, o společnou radost 

z jednoty v jinakosti. 

Hana Pinknerová 
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Poetický květen 

 

Přeletět hory, přejít moře 

Pohladit duši, zmírnit hoře 

jeden pro druhého 

Dlaň v dlani spávat, stolovat spolu 

Vítat se vroucně, loučit v bolu 

jeden pro druhého 

Zázraky uzřít, zachytit pocit 

Milovat rána, těšit se nocí 

jeden pro druhého 

Rozsvítit hvězdy a zhasnout tíseň 

Malovat rosu, složit píseň 

jeden pro druhého 

Vzpomínky hýčkat a tvořit nové 

Spojit se v mysli i v říši snové 

jeden pro druhého 

Věřit si, ctít se, promíjet chyby 

Hýčkat si lásku, neříkat „kdyby“ 

jeden pro druhého. 

 

Doba se zrychluje, řeč se zjednodušuje, hrubne, lidé přestávají číst. Na 

text jsou ochotni pohlédnout tři vteřiny, pokud je nezaujme, 

překliknou... Opravdovou literaturu čtou už jen vyvolení k zachování 

kulturních hodnot lidstva. Kdo však ještě čte poezii? Uvádí se, že asi 

jedno procento populace. Díky za něj… 

Květen je měsíc nejbližší přívlastku „poetický“. Vyvrcholení jarní exploze 

barev a vůní, překrásný zpěv ptactva, dojemné krmení ptáčat, dovádění 

malých zajíčků, jezevců i liščat pozdvihují duši k jásání. Oblá bříška srnek 

a laní slibují brzké narození potomků, příroda má vonný dech svěžesti a 

mladosti. Je třeba opustit město, tiše kráčet přírodou, vdechovat sílu a 

radost, osvěžit srdce okoralá honbou za penězi a úspěchem. Jen pouhý 



popis všeho, co na takové procházce spatříme a pocítíme, je velmi blízký 

básni. 

Stále bloudíme v partnerských vztazích, nemůžeme se dobrat receptu 

na lásku. Přitom stačí otevřít milostnou poezii a nechat její slova vstoupit 

do srdce ženského i mužského. Proto je tu květen se svým půvabem a 

energií, aby pootevřel dveře k prozření a plápolání. Záchrana lásky tkví 

v poetickém pohledu na protějšek, ve snaze potěšit, učinit ho šťastným. 

Zabýváme se však hlavně vlastními pocity a nespokojeností, že nejsou 

dostatečně partnerem 

chápány a hýčkány. 

Milostná poezie léčí. 

Dokáže vyjádřit prožitek 

lásky i opěvovat 

milovanou bytost, již 

láska vždy učiní krásnou. 

Stejně jako nás dokáže 

uchvátit procházka jarní 

přírodou a něha 

májového deštíku, 

můžeme objevovat 

fascinující detaily těla, 

hlasu i slov člověka, jehož 

máme po boku. Je tak snadné říci, že nám někdo zevšedněl. Pravdou je 

však, že ho ponižujeme všedním pohledem a nedostatkem zájmu. 

V každém věku, po jakkoli dlouhém soužití je stále co poznávat a 

objevovat, jen se musíme zajímat jeden o druhého, nesmíme se uzavřít 

a odmítat. Nevrlost, sarkasmus, skepse, sekýrování, ponižování – to jsou 

spolehlivé smrtící jedy pro lásku. 

 

Jak jsi krásná, přítelkyně moje, jak jsi krásná, oči tvé jsou holubice pod 

závojem, vlasy tvé jsou jako stáda koz, které se hrnou z hory Gileádu.  

Zuby tvé jsou jako stádo ovcí před střiháním, jež z brodiště vystupují, a 

každá z nich vrhne po dvou, žádná z nich neplodná nezůstane.  

http://bible.patroni.cz/index.php?id=17649
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Jako karmínová šňůrka jsou tvé rty, ústa tvá půvabu plná. Jak rozpuklé 

granátové jablko jsou tvoje skráně pod závojem.  

Tvé hrdlo je jak Davidova věž z vrstev kamene zbudovaná, tisíc na ní 

zavěšeno štítů, samých pavéz bohatýrů.  

Dva prsy tvé jsou jak dva koloušci, dvojčátka gazelí, která se v liliích 

pasou.  

Než zavane den a stíny dají se v běh, vydám se k myrhové hoře, k pahorku 

kadidlovému.  

Celá jsi krásná, přítelkyně moje, poskvrny na tobě není.  

(Píseň písní, Kapitola 4) 

 

Kniha Jan Dymáček - „Jak dochutit manželství?“ 

Přepis přednášek autora - kazatele. 

Seznam kapitol: 

1. Muž, žena a soukromí 

vztahu 

2. Každý jsme jiný a je to 

dobře 

3. Most mezi mužem a 

ženou aneb co je a co není 

láska 

4. Co by si měla uvědomit 

žena, aby bylo ve vztahu 

dobře 

5. Co by si měl uvědomit 

muž, aby bylo ve vztahu 

dobře 

6. Také se hádáte? 

7. Co by se měl naučit muž 

od ženy a žena od muže 
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Češi vykopávají v Izraeli chrámový komplex. Nápadně se podobá 

biblickému popisu Šalamounova chrámu 

Podle památkářů to znamená, že současný Jeruzalém je možná jiné 

místo, než kde stávalo biblické město. Zdejší nálezy tak mohou zásadně 

změnit pohled na historii. 

Zatímco o Prvním chrámu v současném Jeruzalémě neexistují přímé 

archeologické důkazy, místo zvané Tel Moca ukryté pod dálničními 

mosty vydává překvapivé nálezy. 

„Začátkem devadesátých let se správa silnic rozhodla tuhle část dálnice 

číslo jedna mezi Tel Avivem a Jeruzalémem přestavět a zrušit tak 

obávanou zatáčku smrti,“ líčí pro Radiožurnál Šua Kisilevičová z Izraelské 

památkové správy, jak na existenci chrámu vůbec přišli. 

Před výstavbou dálnice tu museli udělat záchranný průzkum. 

„Projektanti později potřebovali trochu změnit velikost a umístění pilířů. 

Tak jsme se vrátili udělat ještě další záchranný průzkum na tom malém 

kousíčku země, kam se měl pilíř posunout. Nečekali jsme, že tam ještě 

něco najdeme. A najednou jsme narazili na soubor náboženských 

předmětů. To bylo něco naprosto unikátního. Nic takového v celé jižní 

Levantě nemáme,“ vysvětluje Kisilevičová. 

Polovinu archeologů, kteří se vykopávkám věnují, tvoří čeští studenti a 

profesoři. Na výzkumu se podílí i docent Filip Čapek z Evangelické 

teologické fakulty Univerzity Karlovy. „Kromě té naší malé skupiny tady 

máme už jen lidi z Izraelského památkového úřadu, pár lidí z Tel Avivu a 

je to o to zajímavější, že tady máme dělníky Palestince, kteří nám vaří 

výborná jídla a dělají ty záchranné rekonstrukční práce,“ říká. 

Rozbití kultu 

Podle Čapka některé zdejší nálezy zásadně mění pohled na historii. 

„Řada lidí, kteří mají nějaké náboženské zázemí, vychází z biblických 

textů a z představy nějakého kontinuálního monoteistického kultu a 

chrámu v Jeruzalémě. Teď ale zjišťujeme, že centralizace neproběhla tak 

důkladně a že ten kult nebyl tak monoteistický, jak se předpokládalo,“ 



přibližuje Čapek. Na místě totiž archeologové nalezli náboženské 

symboly několika bohů z různých kultů. 

Šua Kisilevičová tvrdí, že to, co právě vykopávají, se velmi podobá 

biblickému popisu Prvního chrámu. „Je to stavba ze stejného období. 

Má stejný půdorys, jsou tu stejné motivy, včetně dvou sloupů před 

vchodem do budovy. To všechno přesně známe z popisu Šalamounova 

chrámu.“ 

Podle ní archeologicky Šalamounův chrám v Jeruzalémě neexistuje, 

vykopávky by proto mohly být právě onou biblickou stavbou. „A co když 

je Šalamounův chrám tohle před námi? Co když je právě tady místo 

původního Jeruzaléma? Myšlenka je to nebezpečná a spousta lidí by 

tohle určitě nechtěla slyšet,“ objasňuje Kisilevičová, proč je téma 

starého Jeruzaléma potenciálně výbušné. 

Práce na lokalitě ještě potrvají několik sezon. Češi by se na nich rádi i 

nadále podíleli. Cílem prací je tento naprosto unikátní chrám z biblické 

doby co nejdříve zpřístupnit veřejnosti. 

Zdroj irozhlas.cz 
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České sdružení CASD 

pořádá studijně 

zaměřený týden, který 

se i tentokrát odehrává 

v konferenčním centru 

Immanuel v Dlouhém u 

Ždírce nad Doubravou. 

HopeTV pravidelně 

poskytuje 

audiozáznamy 



jednotlivých přednášek. Tématu „Víra v podivném světě“ se věnuje 

vedoucí katedry Starého zákona na Newbold College Laurence Turner.  

Více informací o Biblickém týdnu naleznete na 

http://www.biblickytyden.cz 

 

Série přednášek Jána 

Barny na téma 

Ožehavé otázky v 

evangeliu poslední 

doby, kterou jsme pro 

vás natáčeli, je již "on-

line". Doufáme, že pro 

vás budou všechna 

témata, kterým se Ján 

Barna věnoval, 

přínosná. 

 

Letošní celorepubliková akce Noc kostelů bude již 24. května! Jako vždy jsou 

pro vás připravena videa a spoty z produkce HopeTV, která vám během Noci 

kostelů pomohou představit naší církev a šíři jejích aktivit.  

  

http://www.biblickytyden.cz/


Marek Eben - Má podle vás Bůh smysl pro humor? 

"Vždycky, když se dívám na přírodopisné filmy a vidím všechna ta 

neuvěřitelná zvířata a rostliny, říkám si, že Bůh musí mít smysl pro 

humor, když něco takového vytvořil. Ale myslím, že to bude úplně jiný 

druh humoru. Rozhodně si nepředstavuji Hospodina jako veselého 

chlapíka, který bude společenství svatých bavit svými bonmoty. Mám 

pocit, že to, co nazýváme humorem, jsme dostali pro pobyt na této zemi, 

aby se dal lépe vydržet. Stejně jako dostanete chinin, když jedete do 

tropů. Přijdete-li ovšem někam, kde není malárie, chinin už 

nepotřebujete. Já si představuji, že v tom ideálním stavu, na věčnosti, 

bude místo humoru radost. Taková ta velká, uchvacující radost, jakou 

zažijete v životě jen několikrát… Tato radost v sobě nenese nic 

humorného, protože vyvěrá z absolutně kladných skutečností, humor je 

naproti tomu většinou reflexe na bídu tohoto světa."  

Deset vyznání, Karmelitánské nakladatelství 

 

Ameňáky 
Četl jsem knihu Jan Pavel II. Nemá někdo první díl? 

 

http://www.kna.cz/

