
 

 

 

 

 

 

 

 

Leden 2017 

 

 

CASD Valašské Meziříčí 

Hřbitovní 1/366 

  

My jsme však nepřijali ducha světa, ale Ducha, který je z Boha, abychom 

rozuměli, čím nás Bůh obdaroval.  

1 Kor 2,12. 

 



Úkoly  

 7.1. – Duch svatý a Boží slovo       

14.1. – Vliv Ducha svatého  

21.1. – Božství Ducha svatého  

28.1. – Duch svatý jako osoba  

 

Rozpis učitelů a kázání 

 

 

 

Blahopřání k narozeninám 

1.1. – Zbranková Milada 

9.1. – Chára Petr                                 

13.1. – Smílek Ladislav 

 

 

ADRA Klub zdraví informuje 

12.1. – Gruzie cestou necestou (Hana Češková)  

26.1. – Co brání udržení trvalého vztahu (Martin Žůrek) 

 

 

V každém člověku je propast, kterou může naplnit je Bůh. 

                                                                                          Blaise Pascal 



 

 

Křesťanský domov – 14.1.2017 po novoroční besídce 

 

Představení Kornelia Novaka 

Od ledna 2017 bude internetová televize HopeTV každý týden uveřejňovat nový díl 

seriálu “Důkaz o Bohu” s krátkým zamyšlením evangelisty Kornelia Novaka. Ve 26 

dílech bude hovořit o Bohu, církvi a smyslu života. 

Asi nás už všechny někdy napadla otázka, jak je možné, že Bůh dopouští na světě tolik 

zla a nezasáhne. Proč nechá všechny zlé lidi, aby si dělali, co chtějí a ničili životy 

druhých? Za zamyšlení ale stojí, podle jakých kritérií by měl Bůh rozhodovat, kdo je 

dostatečně dobrý, a kdo dostatečně zlý – a v jaké z těchto kategorií bychom se ocitli 

my? 

  

První díl nového pořadu HopeTV.cz s 

evangelistou Korneliem Novakem nese 

název „Je Bůh spravedlivý?“. 

 



Deset dnů modliteb bude mít téma “Živá svatyně” 

Od 11. do 21. ledna 2017 pořádá církev adventistů po celém světě Deset dnů modliteb 
za vylití Ducha svatého. Tématem těchto deseti dnů bude „Živá svatyně“. 

Téma svatyně je pro adventisty jedním ze základních kamenů víry a naděje. Odhaluje 
charakter Krista i dílo, které pro nás koná. Představuje však také, co od svých 
následovníků Ježíš očekává. Společná setkání věřících jsou nejen výzvou pro obohacení 
z Božího slova, ale i příležitostí pro modlitby. 

Materiály k modlitbám najdete na stránkách www.casd.cz pod odkazem Ke 
stažení . 

 

 

Poselství od předsedy Interevropské divize církve adventistů Maria Brita. 

 
Končí rok 2016. Když se ohlédneme zpátky na cestu, kterou nás Bůh vedl a jak žehnal 
své dílo ve všech zemích naší divize, nemůžeme jinak než se radovat a chválit ho za jeho 
neustálou dobrotu, vedení a ochranu. 
 
Bůh nám poskytuje všechny zdroje a dary, které potřebujeme pro každodenní život, ale 
i úspěšné naplňování poslání, které nám svěřil. Žádné výzvy a problémy, které řešíme, 
v nás nemají vzbudit malomyslnost. 
 

http://www.casd.cz/


Naopak, když si připomínáme minulé zkušenosti s Bohem a to, jak ho známe, jak je 
k nám dobrý a chce nám žehnat, přijděme k němu s prosbou, aby i nadále naplňoval 
všechny naše potřeby a dával nám schopnosti a sílu k tomu, abychom mohli splnit to, 
čím nás pověřil. 
Po vzkříšení a nanebevstoupení Krista se učedníci ocitli v složité situaci. Byli malou 
skupinou lidí, kteří nebyli vybaveni k tomu, aby splnili Ježíšův úkol: „Jděte ke všem 
národům a získávejte mi učedníky, křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha svatého.“ 
 
Přesto se během několika desetiletí poselství evangelia rozšířilo všude – po celé Římské 
říši i za její hranice. V čem leželo tajemství jejich úspěchu? Ježíšovi následovníci dobře 
porozuměli několika důležitým a klíčovým záležitostem: 
Úkol, který obdrželi, přesahoval jejich lidské možnosti. Nebylo možné, aby bez Boží 
pomoci a vzájemné spolupráce tento úkol splnili. 
Bylo nutné, aby se sjednotili jako tým, jehož hlavním cílem bylo oslavit Boha – 
prostřednictvím toho, že budou jednat podle příkladu Ježíše Krista. 
Začali se společně modlit, aby se zaslíbení Ducha svatého mohlo stát v jejich životech a 
v jejich službě skutečností. 
 
Zaslíbení přítomnosti Ducha svatého nemáme vnímat jako něco, co se týkalo pouze 
učedníků v prvním století. Duch svatý působí i dnes a naplňuje všechny, kdo prosí, aby 
vstoupil do jejich životů. 

 
„Proste, a bude vám dáno; hledejte, a naleznete; tlučte, a bude vám otevřeno. Neboť 
každý, kdo prosí, dostává, a kdo hledá, nalézá, a kdo tluče, tomu bude otevřeno. Což 
by někdo z vás dal svému synu kámen, když ho prosí o chléb? Nebo by mu dal hada, 
když ho poprosí o rybu? Jestliže tedy vy, ač jste zlí, umíte svým dětem dávat dobré dary, 
čím spíše váš Otec v nebesích dá dobré těm, kdo ho prosí!“ (Mt 7,7–11) 
 
„Duch svatý je principem duchovního života v člověku. Přijetí Ducha znamená přijetí 
Kristova života. Kdo jej přijímá, přijímá i Kristovy vlastnosti. Představiteli církve a jejími 



služebníky mohou být jen lidé, které vyučil sám Bůh a ve kterých přebývá Duch svatý, 
lidé, v jejichž životě se projevuje Kristův život.“ (Ellen Whiteová, Touha věků, 513) 

Nezapomínejme na to, že Bůh si přeje, abychom byli úspěšní ve všem, co děláme. Čím 
větší úkoly a náročnější výzvy naplňujeme, tím více si uvědomujeme působení jeho 
moci a požehnání v našich životech a v naší službě.  

Bůh nám chce dát dar Ducha svatého, skrze nějž můžeme obdržet všechny potřebné 
dary a požehnání. Tento dar je k dispozici všem, kteří o něj prosí. 

Mým upřímným přáním a modlitbou pro nastávající rok je, abychom nezapomínali 
každý den žádat o Ducha svatého a chtěli žít v jeho moci. 

Prožívejte šťastný a požehnaný rok 2017.                      Mario Brito 

 

 

Bohuslav Reynek - Kříž 

Hle, kostra z jeslí, 

už není slámy, 

ven jesle vynesli, 

kříž sám je s námi. 

zbyla jen holá 

se hřeby břevna, 

bez osla, vola 

kříž, bída zjevná. 

noc bez andělů, 

den bez koledy, 

ran křídla tělu: 

kam vzlétnou bědy – 

kdy naposledy? 
 

 



 

 

Retro foto pro tento měsíc 

 

 



Přečetli jsme si ve sborových časopisech:  

 
* Rev. Merriwether hovořil krátce, k potěšení všech posluchačů.  
* Veškerou hudbu pro dnešní bohoslužby složil Georg Friedrich Händel k 300. výročí 
svého narození.  
* Nedovolte starostem, aby vás úplně zničily. Sbor rád pomůže.  
* V šest hodin budeme mít ke společné večeři pečené fazole. Hudba bude následovat.  
* Téma odpoledního kázání zní “Co je to peklo?” Přijďte dřív a poslechněte si zkoušku 
naší chválící skupinky 

 


