
 

„Velký je náš Pán, je velmi mocný, jeho myšlení 
obsáhnout nelze.“ 

Žalm 147, 5. 
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Úkoly  
  1.12. – Nejpřesvědčivější důkaz 
  8.12. – Jednota a náprava vztahů 
15.12. – Jednota v uctívání 
22.12. – Církevní organizace a jednota 
29.12. – Konečná jednota obnovy 
 
Rozpis učitelů a kázání 

Datum Učitel SŠ Kázání 
SŠ dětí a 
mládeže 

1.12. Petr Kimler 
Pavel Kostečka / 

KD s Ivetou 
Halešovou 

Soňa 
Mročková 

8.12. 
Anna 

Petrovičová 
Bohumil Mroček Iva Burešová 

15.12. 
Bohumil 
Mroček 

VP – P.Kostečka, 
J.Loder 

Iva Burešová 

22.12. Petr Chára Jaromír Juřínek Iva Burešová 

29.12. 
František 
Tomanec 

Ludmila 
Obadalová 

Zdena 
Pimková 

 
 
Blahopřání k narozeninám 
 7.12.- František Tomanec 
 7.12. – Pavel Kostečka - 40 
 8.12. – Ondřej Kimler 
13.12. – Pavel Pimek - 70 
16.12. – Miluše Škrlová 
26.12. – Jindřich Oleš - 70 
 
ADRA Klub zdraví informuje 
13.12. v 17.30hod - Jan Husák, Altaj – velehory Sibiře 



Pozdrav do Česka 
 
Naši milí bráškové a sestřičky. 
Ani se nám nechce věřit, že již uběhl víc jak měsíc od našeho odletu 
z ČR. Chvíli nám trvalo, než jsem se „převexlovali“ na nové časové 
pásmo, jež způsobuje, že vstáváme o devět hodin později než vy. Kromě 

toho tu máme 
taky trochu jiné 
počasí, než vy 
v Česku. Na 
internetu jsme se 
dočetli, že k vám 
už dorazila zima 
se vším všudy. Ale 
my si tu ještě 

„užíváme“ 
podzimních 

plískanic, které 
však, podle 

vyjádření domorodců, zde potrvají celou zimu. Na vrcholech blízkých 
hor (kolem 2000 m n.m.) se už sice objevily bílé čepice, ale zde, 
v Campbell River, které leží přímo na pobřeží oceánu, sněhová kalamita 
nehrozí. 

Městečko 



Občas se procházíme po nábřeží a sledujeme vlny dorážející ve větru na 
břeh, ale vůbec nejlepší je, pozorovat to z okna teple vytopené 
místnosti.  
Vždycky, když se zahledíme směrem na otevřený oceán, tušíme někde 
za ním naší domovinu a vzpomínáme na vás. Vyletěli jsme tentokrát 
z Česka dost nečekaně a narychlo; ani jsme se nestihli pořádně rozloučit 
a tak se cítíme ještě být jednou nohou mezi vámi. 

Městečko Campbell River, kde pobýváme, je takovým dosti 
frekventovaným turistickým centrem s bohatou historií z časů 
osidlování Kanady. V létě tu kempují spousty lidí z různých končin 
Kanady a Ameriky, rybaří a chodí po horách. Teď na podzim je však celé 
městečko tak trochu zazimované a poklidné. Tak se věnuji doma 
přípravě dřeva na zimu, v seniorském kulturním centru ping pongu a ve 
zdejším muzeu na pokračování „louskám“ informace o dřevorubeckých 
aktivitách z dob dávno minulých…  
V soboty navštěvujeme zdejší sboreček CASD čítající asi tak do 30 členů. 
Mají tady trochu odlišné zvyklosti – více společně zpívají a téměř celou 
hodinu věnují různým oznámením, osobním zkušenostem apod., než se 
nakonec věnují poslechu kázání. Pak společně (a to každou sobotu) 

Pohled z domu 



posedí na „potlaku“ – společném obědě připraveném z příspěvků od 

každé rodiny. Máme vám od nich vyřídit jejich srdečné pozdravy…  
Příští týden vyrážíme k našemu synovi 600 km na sever do vnitrozemí a 
tak se vám potom zase několika fotkami ozveme z nového prostředí. 
Přejeme vám všem hezký čas prožívaný v Boží ochraně s Ježíšovým 
pokojem v srdíčku. 
Vaši, na vás s láskou vzpomínající, 

Jaroslav a Eva Šlosárkovi 

Městečko 

Nákupčí 



E.G.Whiteová a Vánoce 
 

 „Předpokládá se, že 25.prosinec je 
dnem narození Ježíše Krista, a 
slavení tohoto dne se stalo 
populárním zvykem. Nemáme však 
žádnou jistotu, že zachováváme 
skutečný den Spasitelových 
narozenin. Dějiny nám v tomto 
směru nedávají pevnou jistotu. 
Bible neudává žádnou přesnou 
dobu.“ (RH 9.12.1884) 

 “Hřích nespočívá v tom, že si vybereme voňavý stromeček a 
postavíme ho do sboru, ale může být v motivaci, která vede k činu, 
a v použití darů, které byly na stromeček umístěny.” (RH 
11.12.1879) 

 “Neznám žádný důvod, proč neumístit i v našich sborech vánoční 
nebo novoroční stromek, který bude ověnčen dary pro Boží věc.” 
(ST 4.1.1883) „Ať je na něj navěšeno ovoce dobročinnosti a 
vděčnosti. Ať tyto oběti vycházejí z ochotného srdce a rukou. 
Ovoce, které je výrazem naší víry a lásky k Bohu za dar jeho Syna 
Ježíše Krista, Bůh přijme.“ (RH 9.12.1884) 

 „Snažně vás prosím, moji bratři a setry, využijte nastávající Vánoce 
k požehnání pro sebe i druhé.“ (RH 9.12.1884) 

 “Protože 25.prosinec se zachovává k připomenutí narození Krista a 
protože děti byly slovy i příkladem poučeny, že to je den štěstí a 
radosti, bylo by pro vás těžké přejít toto období bez povšimnutí. 
Může posloužit k velmi dobrému účelu.“ (RH 9.12.1884) 

 “Vánoce a Nový rok mohou a měly by být slaveny ve prospěch těch, 
kteří potřebují pomoc. Bůh je oslaven, když pomáháme těm, kteří 
mají velké rodiny.” (MS 13, 1896) 

 Staří i mladí pečlivě přemýšlejí, co koupit svým přátelům jako projev 
laskavé pozornosti. Je milé přijmout i malý dárek od těch, které 
máte rádi. Je to ujištění, že na nás nezapomněli a více nás to s nimi 
sbližuje.“ (RH 16.12.1882) 



 „Avšak mlčení Písma o přesné době narození Krista je pro nás 
důkazem, že je to před námi z moudrého důvodu skryto. Bůh 
nechtěl, aby tento den získal čest, která má být vzdána Kristu jako 
Stvořiteli světa.“ (RH 9.12.1884) 
 

 

 

 



PF 2019 – Volání po naději 

Oddělení evangelizace Českého sdružení společně s Českou biblickou 

společností nabízí již tradičně biblické PF, které má dvojí užitek – jednak 

vyjádří přání do nového roku, ale zároveň je hodnotným biblickým 

textem, jenž je vybrán tak, aby oslovil i člověka, který není seznámen s 

Biblí. 

Přání má moderní design a je zdobeno kultivovanými perokresbami. 

Letošní téma je „Volání po naději“ – jedná se o modlitby, které jsou 

zaznamenané v Bibli. Je možné zde najít modlitbu Chany, Jonáše, 

Davida, Azafa nebo Ježíše. 

Pokud by vám PF zůstalo až do nového roku, je možné odtrhnout vrchní 

list (PF přebal) a zbude sešitek biblických textů (6 stránek textu), který 

je možné věnovat i k jiným příležitostem během celého roku. 

(Tato nabídka je 

určena pro 

evangelizační 

projekty a činnost 

sborů; cena za kus je 

6 Kč; materiály 

budou k dispozici od 

začátku prosince do 

vyčerpání zásob; 

objednávat je možné 

na Českém 

sdružení) 

 

Jan Libotovský 

 

  

http://www.casd.cz/pf-2019-volani-po-nadeji/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScJczZ9EihGiP9KB1o1AwyvwM59qJqTCpKOUHiQpwODxo6gYQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScJczZ9EihGiP9KB1o1AwyvwM59qJqTCpKOUHiQpwODxo6gYQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScJczZ9EihGiP9KB1o1AwyvwM59qJqTCpKOUHiQpwODxo6gYQ/viewform


Kluby zdraví ve Valašském Meziříčí 2.část - (pohled z VITALITY) 

 

Je to již 6 let co naše jídelna VITALITA nabídla a stále nabízí Klubu 

zdraví prostory pro konání besed a přednášek ve svých prostorách. 

Začínali jsme na Křižné ulici, poté na Svěrákově ulici ve Valašském 

Meziříčí. 

Nabízela se samozřejmě myšlenka zpestřit Klub zdraví o pohoštění či 

ochutnávku, která se setkala s velmi kladnou odezvou. Spokojeni byli a 

stále jsou účastníci i přednášející. 

A tak kromě letních prázdnin se každých 14 dní ve čtvrtek otevřely dveře 

VITALITY a také pomyslný most mezi obyvateli města Valašského 

Meziříčí a naším sborem. 

Přednášející přednášeli, besedníci besedovali …. 

Letos na podzim se zvedla 

z našeho sboru kritika, že 

se ve Vitalitě dostatečně 

neevangelizuje, že 

přednášející jsou 

pochybného původu, 

k čemu to vlastně vůbec 

slouží. 

V první části mého 

zamyšlení jsem psala na 

vysvětlenou, jaká je základní myšlenka Klubu zdraví. Mostový program 

- spojnice mezi naší církví a občany města. 

Sama za sebe musím říci ke kritice, že za celou dobu 6ti let byly jen 2 

přednášky, které neodpovídaly daným představám Klubu zdraví, i nám 

jako křesťanskému společenství.  

Jinak vše díky servisu z Vitality a 2-3 dobrovolníkům fungovalo 

perfektně.  

 



Přednášející byli pozváni.  

Pozvánky připravené, natisknuté a vyvěšené.  

Prostor v jídelně uzpůsoben k přednáškám. 

Občerstvení či ochutnávka zaměstnanci Vitality připravena a 

dobrovolníky naservírována na stoly. 

Přednášejícím byla přichystána technika. 

Na závěr byl předán přednášejícím jako poděkování dárek. 

Po té dobrovolníci vše uklidili a rozešli jsme se. 

 

A co nefungovalo a nefunguje dodnes, co opravdu stojí za kritiku? 

Klub zdraví je mostovým programem a tento pomyslný most není 

dostatečně využíván, anebo nebyl v minulosti vůbec využit. Členové 

sboru nechodí do Klubu zdraví a ti, kteří občas přijdou, nenavazují s 

posluchači další kontakt. Přijdou si jen poslechnout přednášku. 

Myslím, že toto je bolavé místo kritizovaného Klubu zdraví! 

Kdo se lidem z našeho města, kteří již léta pravidelně chodí, bude 

věnovat osobně? 

Kdo toto přijme jako osobní křesťanskou výzvu? 

Vegetariánská jídelna VITALITA nebude mít již dlouhého trvání a je mi 

moc líto, že Klub zdraví se bude muset přemístit na jiné místo.  

Závěrem: Kdo nic nedělá, nic nezkazí, ale také nezíská! 

________________________________________________________ 

Slovo pod čarou:  

Mrzí mne, že to co dobře funguje, se lehce v našem sboru zkritizuje. 

Očekávala bych od našich bratrů a sester nabídnutí jakékoli pomoci. 

Hledání přednášejících, výpomoc při přípravě, ale především zájem o 

lidi, kteří navštěvují Klub zdraví. 

To jsou reservy, které sbor má a nevyužívá, které mohou být námětem na 

modlitební skupinku. 

Soňa Mročková 



 

  



4. setkání PTD Pathfinderu 

Přišel podzim a s ním i další setkání PTD Pathfinderu. Toto 4. setkání 

bylo v Ostravě a hned po příjezdu jsme si toto místo zamilovali.  

Po dlouhé době jsme se zase přivítali s našimi přáteli a šli do hlavní 

místnosti, ve které už nám vysvětlovali první hru. Byla spíše taková 

seznamovací, protože jsme museli 

hledat papírky se jmény, na jejichž 

druhé straně byl význam daného jména. 

Například význam mého jména je 

„ušlechtilá osoba“. Pustili jsme si film 

o Ježíšově životě a šli spát.  

Probudili jsme se do krásného sobotního rána a čekalo nás zase spoustu 

her a zpěvu. Večer jsme šli do tělocvičny a tam jsme byli opravdu dlouho. 

Měli jsme zajímavé aktivity po skupinkách a všechny nás to bavilo, ale 

bylo to velice náročné a ke konci už jsme byli naprosto vyřízení. I přes 

to se někteří z nás rozhodli, že si ještě zahrají fotbal. O půlnoci jsme 

ho výhrou ukončili a odebrali se do svých spacáčků.  

V neděli ráno jsme 

vstávali s těžkým 

srdcem, že už za pár 

hodin odjíždíme. Lukáš 

Jureček měl pro nás 

připravenou úžasnou 

přednášku o volbě 

životního partnera a 

manželství, při které mi 

přišlo, že to hodně lidem 

dalo zajímavé tipy do 

budoucna. Dali jsme si oběd a po rozloučení odjížděli do svých domovů. 

V březnu nás čeká předposlední setkání a už se všichni moc těšíme na 

nové zážitky a staré kamarády.  

Adéla Vráblová 



 



Newsletter HopeTV.cz  

 

Na Moravě jsme natáčeli dokument o 

práci dobrovolníků, kteří pod 

záštitou organizace ADRA pomáhají 

seniorům, duševně nemocným 

lidem, dětem a dalším. Poznali jsme, 

jak skvělou a potřebnou práci 

nezištně dělají. Děkujeme! 

Jako Adventisté sedmého dne 

věříme některým otázkám trošku 

odlišně, než většina křesťanů. Co 

nás k tomu vede a na čem je naše 

víra založená? Jak působíme jako 

církev na lidi kolem nás? Jsme 

jednotní? Vnímají nás jako 

láskyplné společenství, kde se 

máme rádi?  Přinášíme vám nové díly Bible pro dnešek. 

Na našich pracovních cestách jsme 

již poněkolikáté navštívili i 

Adventistický teologický institut. 

Těšte se na propagační spot ATI. 

 

V dalším čtvrtletí Bible pro dnešek 

nás čeká studium knihy Zjevení. 

Nelehkého úkolu posadit se před 

kameru a podělit se o svůj pohled 

přijal teolog a kazatel Vítězslav 

Chán. 



Příloha – Kvatro Es    (Smějeme Se Sami Sobě) 

První prosincovou neděli proběhne letos již poslední, v celkovém pořadí 

12.eku výšlap. Tentokrát se budeme toulat okolo Teplic nad Bečvou.  

Naše ekumenická putování 

nejsou jen o posilování naší 

tělesné schránky a duchovna, 

ale dozvídáme se i mnoho 

nového o Valašsku, až nám 

z těchto novinek mnohdy oči 

mohou vypadnout. 

Nezáleží na věku, mladí i ti 

dříve narození výšlap lehce 

zvládnou. Stačí se chopit 

hůlek. 

Pojďte ke mně všichni, kdo jste 

obtíženi…, zve nás Pán. A tak zahoďte 

starosti a pojďte se s námi občerstvit. 



Příští čtvrtletí bude v sobotní škole zaměřeno na knihu Zjevení 

Tématem pro veřejné debaty v první části bohoslužeb (tzv. „sobotní 

škola“) ve sborech církve adventistů v 1. čtvrtletí v roce 2019 bude kniha 

Zjevení. Autorem materiálů „Průvodce studiem Bible“ je Ranko 

Stefanovic, profesor Nového zákona na Teologické fakultě na 

Andrewsově univerzitě. Od tohoto autora také 

vyšla v nakladatelství Advent-Orion kniha s 

názvem „Zjevení Janovo: Průvodce knihou 

Zjevení“. Hostem pořadu „Bible pro dnešek“, 

který vysílá křesťanská internetová televize 

HopeTV, bude redaktor této knihy, kazatel a 

učitel na Adventistickém teologickém institutu 

Vítězslav Chán. 

 

Křesťanský vtip - Ameňák 
 

                             

https://www.casd.cz/pristi-ctvrtleti-bude-v-sobotni-skole-zamereno-na-knihu-zjeveni/
http://www.advent-orion.cz/knihy/zjevenijanovo
http://www.advent-orion.cz/knihy/zjevenijanovo

