
Ale Kristus nás vykoupil z kletby zákona tím, že za nás vzal prokletí na sebe, neboť 

je psáno: „Proklet je každý, kdo visí na dřevě.“ 

 Ga 3,13. 

 

 

 

Srpen 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

CASD Valašské Meziříčí 

 

 



Úkoly  

 5.8. – Platnost Božích slibů       

12.8. – Cesta k víře  

19.8. – Z otroků dědicové  

26.8. – Pavlova pastorální výzva  

 

 

 

Rozpis učitelů a kázání 

Datum Učitel sobotní 
školy 

Kázání Sobotní škola 
mládeže 

5.8 Petr Chára Ludm. Obadalová Dle dohody 

12.8. Bohumil Mroček Milan Kubičík Dle dohody 

19.8. Pavel Pimek Jaromír Juřínek Dle dohody 

26.8. Petr Kimler Pavel Kostečka Camporee 

 

 

 

Blahopřání k narozeninám 

4.8. – Petr Kimler 

12.8. – Daniel Škrla 

24.8. – Ivana Burešová 

 

 

 

ADRA Klub zdraví informuje 

Sejdeme se opět po prázdninách 

 

 

 



Manželská setkání 2017 

(Muži, projevujte svým ženám lásku; ženy, projevujte svým mužům úctu.) 

 

Ve dnech 23. 7. – 30. 7. jsme se zúčastnili Manželských setkání, která každoročně 

pořádá České sdružení v rámci křesťanského domova.  

Po delším uvažování a zkušenostech z MS 2007 jsme se rozhodli, že budeme opět 

investovat do našeho manželství a po 10 letech jsme se na tuto akci přihlásili. 

Příjemný týden ve společnosti našeho Pána Boha, dalších 22 manželských párů a jejich 

dětí jsme prožívali v Resortu Beskyd na Visalajích, kde o nás pečovali manželé Ejemovi 

a jejich VPSky (vedoucí manželský pár pracovních skupinek). Dětem se v době 

přednášek věnovali pečovatelé tak, aby manželské páry měli prostor a soukromí 

účastnit se přednášek a pracovních skupinek. 

 

Již v neděli odpoledne jsme zahájili týden první přednáškou na téma Krize manželství. 

V sérii 10 přednášek (Křesťanské manželství, Sebevědomí, Odpuštění, Rozdíly mezi 

mužem a ženou, Komunikace, Naslouchání, Vyjadřování pocitů, Naplnění potřeb 

manželů, Sexualita) jsme se „prokousávali“ celý týden. Vyvrcholení přednášek přišlo 

v sobotu památkou VP a obnovením manželského slibu. 

 



Sobotní odpoledne bylo zpestřeno manželskou maturitou, která byla naplánována 

v krásné přírodě Beskyd a pro mnohé účastníky byla překvapením. 

 

Závěr Manželských setkání proběhl v sobotu večer v rámci plánovaného Galavečera, 

kde byl vyhlášen vítěz manželské maturity a kde jsme si předali Dopis lásky. 

 

Celý týden jsme intenzivně prožívali radosti i bolesti manželského soužití, učili jsme se 

novým technikám porozumění a komunikace, modlit se za odpuštění i přijetí toho 

druhého, za restart našich manželství. Prožívali jsme také přiznání a blízkost našeho 

Pána Boha, který chce, aby naše křesťanské manželství bylo rájem již na této zemi. 

Chtěli bychom touto formou vyzvat manželské páry k účasti na dalších plánovaných 

Manželských setkáních 2018, které jistě obohatí a naplní i Vaše manželská očekávání a 

potřeby. Věk účastníků a ani délka manželského soužití není nijak omezená. 

 

Soňa a Miloš Mročkovi 

 

 

 

 

 

Střípky z ekonomie 

 

Dvě skutečnosti se významnou měrou podílely na mém vztahu k matematice. Tou první 

byli naši sousedé. Byli to starší bezdětní manželé, kteří měli rádi mně a moji sestru. Paní 

Štočková nás často zvala k sobě „na partičku“ (domina) a na čajíček. Pan Štoček byl 

kormidelníkem na říční lodi. Pravidelně se plavil po Dunaji z Bratislavy až do Rakouska 

nebo na opačnou stranu do Bulharska. Když jeho loď kotvila v bratislavském přístavu, 

bral nás s sebou na loď. Před vyplutím mi vždy zadal matematický příklad. „Jeníčku, 

v JZD mají 8 slepiček. Když každá z nich snese každý den jedno vajíčko, kolik vajíček 

snesou za dva týdny, co budu v Rakousku?“ Za odměnu jsem si mohl vybrat, co mi má 

přinést. Na konci 50-tých let jsem přesně věděl, co mám chtít. Z Rakouska – holandské 

kakao a z Bulharska nebo Rumunska banány a pomeranče. Jistě jste poznali, že výběr 

byl silně ovlivněn mojí maminkou, která tímto způsobem řešila, že jsme se občas dostali 

k exotickému zboží.  

Tou druhou skutečností byla Bible. Již v raném dětství mně rodiče učili hledat v Bibli a 

já jsem jim nahlas četl biblické texty, které potřebovali při studiu sobotních úkolů. Jak 

to souvisí s matematikou? Každý biblický text vyžadoval zadání dvou až tří čísel: 

pořadové číslo knihy, kapitolu a verš. Bible je vlastně plná čísel. Začíná číslicí 1 a až pak 

je možné číst slova „Na počátku ….“. Kromě číslování knih, kapitol a veršů jsou v Bibli 

uvedené rozměry předmětů, jejich délka, šířka, výška. Věk lidí. Množství lidí, zvířat či 



předmětů. A tak bych mohl pokračovat. V době mého dětství mně více zajímalo 

spočítat, v kterém roce od stvoření byla potopa, než popis obětních obřadů.  Vybízím 

naše děti, aby se pokusili najít odpověď na mou otázku a první, kdo mi odevzdá 

odpověď obsahující postup výpočtu, bude odměněn hezkou knihou. 

Přiznám se, že jsem si nikdy nepřemýšlel nad tím, zda není to množství čísel uvedeno 

v Bibli zbytečně. Proč není v Bibli pouze napsáno, že v „jeden“ den Bůh odpočinul; „po 

nějaké době“ se Adamovi narodil syn; když už Adam žil „dlouho na zemi“, tak zemřel. 

Proč není v Bibli napsáno, že archa byla „nějak“ dlouhá, „nějak“ široká a „nějak“ vysoká. 

Proč tam není napsáno, že „až jednou“ Noé postaví archu, pak přijde potopa. Nebo 

proč není v proroctví napsáno, že po „jistém počtu“ večerů a jiter … . Tak bych mohl 

pokračovat hodně dlouho. A co třeba pohled do kuchařské knihy. Například recept na 

lívance. Připravte si dle svého uvážení mléko, mouku, sůl a olej.  Smíchejte mléko 

s moukou a solí.  Vše spolu zatřepejte a vylejte na rozpálenou pánev s olejem. Myslím, 

že recept je jednoduchý, tak směle do práce. Nedívejte se do žádné kuchařky. Své 

lívance přineste na nejbližší setkání KD.  

 

Snad už začínáme chápat, že všechny konkrétní údaje (většinou vyjádřené čísly) 

nevstupují do života věřícího či nevěřícího člověka proto, že tím chce Bůh zbytečně 

obtěžovat většinovou lidskou společnost (protože lidí milujících matematiku je velmi 

málo). Bůh je Bohem pořádku a k tomu patří i pořádek v číslech, množstvích, 

rozměrech, počtech, čase apod.    

 

Článek nese název Střípky z ekonomie, a pochybuji, že by byl někdo ochoten připustit, 

že Bible obsahuje byť jen náznak toho, čím se zabývá ekonomie. V knize Ex. 36.kap. 

verši 8 a násl. je uveden výčet všech součástí, které tvořily svatyni. Nebo v knize Num. 

7,85-86. se popisuje počet a hmotnost stříbrného nádobí svatyně. 85Sto třidceti lotů 

vážila jedna misa stříbrná, a sedmdesáte báně jedna; všecko nádobí stříbrné vážilo dva 

tisíce a čtyři sta lotů na lot svatyně. 86 Kadidlnic zlatých dvanácte, plných kadidla; deset 

lotů vážila každá kadidlnice na váhu svatyně. Všecky kadidlnice zlaté sto a dvadceti lotů 

vážily.  

 

Řečí ekonoma bychom řekli, že obsahuje inventuru movitého (pohyblivého) sborového 

majetku.  Inventarizace byla ve starozákonních dobách samozřejmou součástí života 

Izraele (čti Ezd. 8,33. 33 Čtvrtého pak dne odváženo jest stříbro a zlato, a nádobí to v 

domě Boha našeho k ruce Meremota syna Uriáše kněze, s nímž byl Eleazar syn Fínesův, 

a pomocníci jejich Jozabad syn Jesua, a Noadiáš syn Binnui, Levítové, 34 Vše v počtu a 

váze, a zapsána jest všecka ta váha toho času. V knize proroka Jer. 28,3. se píše: 3 Po 

dvou letech já navrátím zase na místo toto všecka nádobí domu Hospodinova, kteráž 

pobral Nabuchodonozor král Babylonský z místa tohoto, a zavezl je do Babylona. Kdyby 



neexistovala přesná evidence součástí potřebných k chrámové službě, (inventura), 

nemohl by prorok napsat „všecko nádobí“ ale pouze „některé nádobí“.   

 

Ve směrnicích pro vedení účetnictví vydaných naší církví, je pevně zakotvena povinnost 

provádět každý rok inventarizaci majetku. Inventarizace se netýká pouze vybavení 

modliteben, strojů, nábytku apod., ale také peněz na běžném účtu, v pokladně, záloh, 

které nebyly vyúčtované (pohledávek) a dodaných výrobků a služeb, které nebyly 

zaplacené (závazky). Mat. 18,24. 24 A když počal počtu klásti, podán mu jeden, kterýž 

byl dlužen deset tisíců hřiven. 

 

Mnohokrát jsem si vyslechl (spíše negativně) pronesenou výtku, že církev a sbor není 

nadnárodní firma. Ty totiž vykonávají svoji činnost proto, aby dosáhly zisk. Tak se 

podívejme, co o tom píše Slovo Boží u Mat. 25,15-24.  15 I dal jednomu pět hřiven, 

jinému pak dvě, a jinému jednu, každému podle možnosti  jeho, i  odešel  hned. 16 

Odešed pak ten, kterýž vzal pět hřiven, těžel  jimi, i vydělal jiných pět hřiven. 17 Též i 

ten, kterýž vzal dvě, získal jiné dvě.  18 Ale ten, kterýž vzal jednu, odešed, zakopal ji v 

zemi, a skryl peníze pána svého. 19 Po mnohém pak času přišel pán služebníků těch, i 

činil počet s nimi. 20 A přistoupiv ten, kterýž byl pět hřiven vzal, podal jiných pěti hřiven, 

řka: Pane, pět hřiven dal jsi mi, aj, jiných pět hřiven získal jsem jimi. 21 I řekl mu pán 

jeho: To dobře, služebníče dobrý a věrný, nad málem byl jsi věrný, nad mnohem tebe 

ustanovím. Vejdiž v radost pána svého. 24 Přistoupiv pak i ten, kterýž vzal jednu hřivnu, 

řekl: Pane, věděl jsem, že jsi ty člověk přísný, žna, kde jsi nerozsíval, a sbíraje, kde jsi 

nerozsypal, 25 I boje se, odešel  jsem a skryl hřivnu tvou v zemi. Aj, teď máš, což tvého 

jest. 26 A odpovídaje pán jeho, řekl mu: Služebníče  zlý a lenivý, věděl jsi, že žnu, kdež 

jsem nerozsíval, a sbírám, kdež jsem nerozsypal, 27 Protož měl jsi ty peníze mé dáti 

penězoměncům, a já přijda, vzal byl bych, což jest mého, s požitkem. 28 Nu vezmětež 

od něho tu hřivnu, a dejte tomu, kterýž má deset hřiven. 29 (Nebo každému majícímu 

bude dáno, a budeť hojně míti, od nemajícího pak i to, což má, budeť odjato.) Jinými 

slovy, hospodář hodnotil pracovníky podle míry dosaženého zisku.   

 

 Naše církev má rozpracované podrobné směrnice, jak mají sbory spravovat hmotné 

dary. Desátky od členů sboru jsou odváděné na sdružení a desátky z desátků na divize. 

Z desátků jsou placeni naši kazatelé. Asi bychom nechtěli znovu zavádět způsoby 

používané v dobách prvokřesťanské církve. V neděli bychom všichni přijeli zpět do 

sboru, odevzdali své dary a desátky a vybrané prostředky by některý člen výboru sboru 

odnesl kazateli. Jeden měsíc víc, jiný míň. Pokud by byl cestou okraden, kazatel by nic 

nedostal.  

 

Hospodaření se svěřenými prostředky je samozřejmou součástí života církve a sboru. 

Jednou budeme muset předložit výsledek hospodaření tomu, kdo všechno vlastní. 



Počet o tom, jak jsme nakládali se svěřenými prostředky. Bůh nám dává zdraví, sílu, 

schopnosti, různé dovednosti, abychom se postarali nejen o sebe, ale také o druhé, 

zejména staré, nemocné a nemohoucí. Nikdo z nás netrpí hladem. Máme víc, než 

nezbytně potřebujeme. Bůh nám přebohatě žehná. Pěkně se oblékáme, dobře se 

stravujeme, máme krásné domy, chodíme na zahraniční dovolené. Navíc jsme byli 

obdaření prostředky, za které byl zrekonstruován sbor, i když se naše dary podílely na 

rekonstrukci sotva deseti procenty. Zamysleme se po přečtení těchto střípků nad slovy 

siónské písně, „… zda jsem dal Pánu všechno, co mám…“, nebo alespoň to, co mu patří 

a co od nás požaduje zpět. Zamysleme se nad tím, jaký postoj zastáváme k otázkám 

financování sboru a církve, jaký postoj zastáváme k desátkovému systému v církvi, jaký 

postoj zastáváme ke sborovým financím, tj. prostředkům, které darovali členové 

sborového společenství do společné pokladny, zamysleme se nad tím, za co peníze 

utrácíme, kolik utrácíme a zda je utrácíme hospodárně. Nebraňme se hledat taková 

řešení, která umožní za co nejmenší prostředky pořídit co nejvíce užitečných věcí. 

Projevme úctu k dárcům tím, že budou pravidelně informováni o tom, jak se 

společnými penězi hospodaříme. Projevme úctu k dárcům tím, že je necháme 

spolurozhodovat o tom, za co a kolik utratíme. Projevme úctu k Bohu tím, že nebudeme 

utrácet téměř všechny dary za plyn, elektřinu, vodu a úklid, ale stejný počet hřiven 

oddělíme na misii, diakonii, dětskou sobotní školku, sobotní školu, křesťanský domov 

jakož i další oddělení církevního života. Projevme si vzájemnou úctu tím, že o 

společných financích budeme rozhodovat společně. Projevme si vzájemnou úctu tím, 

že náš sbor bude ctít zákony naší země a směrnice vydané církví v oblasti hospodaření 

se společnými prostředky.  Důvěřujme Bohu, že nám požehná jak nikdy předtím.  

 

 

Jenda Petrovič 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Čas na Boha 

O dovolených a prázdninách naplňujeme své volné dny odlišným programem oproti 

pracovním dním. Více volného času tak zaměřujeme na zájmy, koníčky, zábavu a další 

nabídky letní sezóny. Volné dny nám ale také nabízejí možnosti zaměřit určité množství 

času k věcem, na které nemáme až tolik klidu a pohody během roku. Tím může být i 

náš čas s Bohem. Právě chvíle volna by mohly být tím okamžikem, který nám umožní 

tuto oblast reflektovat. Čas je velmi cennou hodnotou života a věnovat čas Bohu se 

nejen vyplácí, ale – chceme-li žít víru uvědoměle – měla by to být naše bytostná 

potřeba. Vztah mezi lidmi nemůžeme prohlubovat, jestliže mu nevěnujeme patřičné 

množství času. Mezi manželi dochází k bolestnému zevšednění často proto, že na sebe 

nemají dostatek času. Mezi člověkem a Bohem tomu nebývá jinak. Ochladnutí a 

zevšednění našeho vztahu k němu má často příčinu v tom, že Pánu nedáme tolik 

prostoru, kolik je třeba. Možná si opakovaně říkáme, že příště se nám to už podaří. Ale 

když máme volněji, tlačí nás „seznam“ neodkladných, nutných a naléhavých věcí. Jenže 

Bůh není jeden 

z naléhavých věcí. 

On je nejvyšší Pán. 

Jeho mám milovat 

celým svým srdcem 

a celou svou myslí. 

On má být pro mne 

Někým, prvním a 

nejdůležitějším. 

Jeho prvenství 

v životě si žádá o 

čas, který je 

potřebný pro 

prohlubování 

mého vztahu 

k němu. 

 

 

 

Prázdninový recept nejen pro sestry – dort Pavlova 

Taky se vám občas stane, že vaříte, pečete, smažíte a na konci máte v misce pár bílků, 

které se vám zkrátka už nikam nevešly? Tak je šoupnete do lednice, že se budou hodit 

později a za dva dny putují rovnou do dřezu? Tohle už se vám nikdy nestane, protože 

je tu dort Pavlova.  

 4 bílky  



 200g cukru krystal 

 1 kávovou lžičku octa nebo bílého octa 

 1 kávovou lžičku vanilkového aroma 

 1 polévkovou lžíci škrobu 

 1 šlehačku 

 mražené nebo čerstvé ovoce 

 

 

Troubu si předehřejte na 150°C. 

Bílky vyšlehejte do sněhu a do hotového sněhu po lžících zašlehejte cukr. Přimíchejte 

ocet, vanilkové aroma a nakonec přes sítko škrob. Celá hmota je krásně tuhá a sněhově 

bílá. 

 

Vyklopte ji doprostřed plechu na pečící papír a rozetřete do tvaru kulatého dortu. 

Vložíte dort do rozehřáté trouby a ihned ji stáhněte na 140°C. 

Po 15 min. ji stáhněte na 130°C a pečte 1hod a 15 min. 

Voňavý dort vytáhněte z trouby, potřete čerstvě ušlehanou šlehačkou a ozdobte 

ovocem, které budete mít zrovna po ruce. 

 

 

 



Retro foto – stavba modlitebny 1985 

 

 

 

 

 

Křesťanský vtip 

 

 

 

 


