
 

„Jestliže budete opravdu poslouchat má přikázání, 
která vám dnes udílím, totiž abyste milovali 

Hospodina, svého Boha, a sloužili mu celým svým 
srdcem a celou svou duší,  

dám vaší zemi déšť v pravý čas, déšť podzimní i 
jarní, a budeš sklízet své obilí, svůj mošt a olej.“ 

Deut 11, 13.14.  
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Úkoly  
 
 6.10.   – Stvoření a pád 
13.10. – Příčiny nejednoty 
20.10. – „Aby všichni byli jedno“ 
27.10. – Klíč k jednotě 
    
 
 
Rozpis učitelů a kázání 
 

Datum Učitel SŠ Kázání SŠ dětí a 
mládeže 

6.10. 
Den díkuvzdání 

Pavel Kostečka               Petr Hřib   
Iva Burešová 

13.10. Pavel Pimek Jiří Kloda Soňa Mročková 

20.10. Květa Tyšerová Petr Kimler Petr Chára 

27.10. Bohumil Mroček Pavel Kostečka Soňa Mročková 

 
 

ADRA Klub zdraví informuje 
 
11.10.2018 – 17.30 hodin - Jak jsme zdraví ve Valašském Meziříčí 

- zdraví obyvatel jako podmínka udržitelného rozvoje města, 

beseda Kateřiny Janovské z Národní sítě podpory zdraví, z.s. 

25.10.2018 – 17.30 hodin - Projezme se ke zdRAWí aneb jak se 

zbavit nemocí pouhou stravou, beseda Stanislava Skřičky 

 

  



Pouliční evangelizace s Korneliem 

„Do ValMezu přijede Kornelius a bude mít evangelizační přednášky“ 

zaznělo jedno ráno na našem sborovém výletě z úst Pavla Kostečky. Tato  

informace mně překvapila, ale v té chvíli jsem si ještě neuvědomovala 

celý její dosah. Spíše mě napadlo: „Do toho se míchat nebudu, už tak 

nestíhám vše, co bych stihnout chtěla.“ A tak jsem na Pavlovu výzvu: 

„Kdo by byl ochoten stát se součástí realizačního týmu?“ vůbec 

nereagovala. Až na přímý dotaz jsem hodně neochotně kývla. 

Celé mi to došlo až na první schůzce týmu. Kornelius, tak známá 

osobnost v křesťanském světě, a bude u nás! A tak mrňavý sboreček, jako 

je ten náš, má tuto velikou akci zajistit! Cítila jsem to najednou jako 

nesmírnou čest, že právě my můžeme být účastni této události. Nevím, 

kde se v nás všech vzala odvaha, s jakou jsme se – naprosto neznalí 

situace – vrhli do práce. Ta energie nemohla být z nás, to musela být síla 

od našeho Nejvyššího. 

S každým dalším dnem příprav a především v těch chvílích, kdy jsem 

stála na náměstí nebo na tržnici a bez ostychu nabízela cizím lidem knihu, 

jsem si uvědomovala, že Korneliova návštěva není požehnáním jen pro 

ty, kteří možná poprvé uslyší zvěst o Bohu, ale především pro nás, náš 

sbor. Procházeli jsme v nedávném období určitou krizí. Musím přiznat, 

že byly chvíle, kdy jsem se začala obávat, zda to naše společenství vůbec 

ustojí. Jsem vděčná za to, že jsme se všichni modlili k Bohu o pomoc. A 

jsem přesvědčená, že tou seslanou pomocí je právě návštěva Kornelia. 

Nikdy předtím jsem se nezúčastnila podobné akce. Oslovit někoho cizího 

a něco mu nabízet – o tom jsem byla vždy přesvědčená, že nedokážu, 

tento dar prostě nemám. Na to přece musí mít člověk náturu jako známý 

moderátor teleshoppingu Horst Fuchs, který by dokázal prodat i vlastní 

babičku, kdyby mohl. O to větší překvapení pro mě bylo, když jsem vzala 

první knihu do ruky, oslovila prvního člověka – a ono to šlo! Moje dcera, 

která se stydí jít koupit rohlík, sama projevila touhu zkusit to také a 

naprosto bez zaváhání začala oslovovat lidi, mluvila s nimi, hledala 

nejvhodnější místa k jejich „odchycení“ a nebála se jít jim vstříc. Prožily 



jsme obě velmi silnou zkušenost, že Bůh s námi počítá a že stačí málo a 

může nás použít k věcem, o kterých jsme ani netušily, že jsme schopné 

je zvládnout. 

 

Kornelius a jeho přednášky jsou silnou motivací sboru k misii a 

evangelizaci. Bůh se k nám skrze tuto akci přiznává a mluví přímo 

k jednotlivcům. Ukazuje nám, co je naším úkolem, do čeho máme 

investovat svůj potenciál.  Samozřejmě nezpůsobí, aby jakoby mávnutím 

kouzelného proutku najednou sbor tuto výzvu přijal a ze dne na den se 

poloprázdná modlitebna naplnila novými lidmi. Je to spíše začátek změn, 

do kterých nás Bůh volá. Chce po nás jen odvahu nechat se jím vést, a 

ochotu dělat i to, o čem si myslím, že nezvládnu, nebo mám z toho strach.  

Sledovala jsem také práci ostatních členů sboru. Každý se v rámci svých 

možností snažil být užitečný. Bez ohledu na únavu, na čas, téměř každý 

přiložil ruku k dílu, jak nejlépe uměl. Vše fungovalo jako hodinový 

strojek. Jeden pomáhal druhému. Bylo mi z toho moc hezky u srdíčka.  



Věřím, že toto je ta správná cesta. Toto je vyslyšení našich modliteb o 

záchranu sboru. Opustit teplo sborových lavic, nevnímat „činnost“ sboru 

jen jako příjemné posezení v sobotu v modlitebně s přáteli a rodinou, kde 

si něco zajímavého vyslechnu, popovídám a zase půjdu domů. Pokud 

nebudeme dlouhodobě a pravidelně aktivní v našem městě, nic se na 

stavu sboru nezmění, i když věříme ve všemohoucího Boha. 

Děkuji Pánu Bohu za to, že nás neopustil, že vyslyšel naše modlitby, že 

na nás shlédl a použil si náš sbor k evangelizaci s Korneliem Novakem.  

Iva Burešová 

 

 

Kdo rozdělil Bibli do kapitol a veršů? 

Ten, kdo slyšel o Velké listině svobod (Magna charta libertatum) a králi 

Janovi, asi slyšel o Stephenu Langtonovi, arcibiskupu z Canterbury, který 

zprostředkoval mír mezi králem a vzbouřenými lordy a umožnil přijmout 

tento důležitý dokument.  

Stephen Langton má však nárok i na další slávu. Máme užitek z jeho 

hlubokého biblického poznání vždy, když otevřeme Bibli, protože to byl 

on, kdo přišel s myšlenkou dělit text na kapitoly. 

Před Langtonem (1150-1228) se pokoušelo několik lidí rozdělit delší 

knihy Bible do lépe zvládnutelných menších celků. Ale jeho verze se 

uchytila a byla východiskem pro takové členění textu, jaké známe dnes. 

Výhody kapitol jsou zřejmé. Nehledě na to, že usnadňují práci 

studentům, pomáhají nám s orientací v textu, v rozlišování částí děje a 

vyznačují nám začátky a konce příběhů a témat. 

A co členění do veršů? To přišlo mnohem později. Italský dominikánský 

učenec Santi Pagnini (1470-1541) rozčlenil Nový Zákon do veršů, ale ty 

byly mnohem delší než ty dnešní a neujaly se. Užitek dnešního systému 



sahá k francouzskému učenci, Robertu Estienneovi (1503-59), také 

známému jako Robertus Stephanus. Vytvořil systém očíslovaných veršů 

v řeckém Novém zákoně (1551), ve francouzské Bibli (1553). Čísla 

umístil na okraj, ale v latinské Vulgatě (1555) včlenil čísla do textu. 

Estienne byl vzdělaný muž, ale jeho podmínky pro práci nebyly ideální: 

při jedné příležitosti členil Nový Zákon do veršů v dešti po cestě z Paříže 

do Lyonu, kde se měl setkat v určitém termínu s tiskařem. První Bible v 

angličtině, která byla členěna do kapitol a veršů, jako je máme dnes, byla 

Ženevská Bible z roku 1560. 

 

Téměř všechny Bible používají členění podle ní (ačkoli populární překlad 

má pouze kapitoly.) Je třeba uznat, že vedle výhod může mít i nevýhody. 

Je lidským vysvětlením posvátného textu a lidé mohou špatně pochopit 

jeho význam. 

Například příběh o setkání Ježíše s Nikodémem ve 3. kapitole Janova 

evangelia. Příběh ve skutečnosti začíná v Janovi 2,23-25, a pokud si toho 

nevšimneme, nebudeme rozumět příběhu tak, jak bychom měli. Zkušení 

čtenáři nedávají důraz na kapitoly a verše, ale na význam textu. 

Zdroj: Christian Today  , internetový portál Křesťan dnes  

https://www.christiantoday.com/article/who.divided.the.bible.into.chapters.and.verses/103616.htm
https://img.krestandnes.cz/2018/05/Snímka-obrazovky-2018-05-07-o-8.26.48.png


  



Beautifully Broken  

Známý americký hudebník Michael W. Smith, který zazářil v novém 

filmu Beautifully Broken, promluvil o kritických momentech svého 

života. Hovořil o nervovém zhroucení i o tom, jak se téměř setkal se 

smrtí. 

Film Beautifully Broken přišel do amerických kin 24. srpna a zachycuje 

pravdivý příběh dvou afrických rodin a jedné americké. Diváci mohou 

sledovat, jak se jejich kultury doplňují a jsou jedna pro druhou 

požehnáním. Podle Smithe je to krásný odraz toho, jak by mělo tělo 

Kristovo v těchto dnech fungovat. 

Podle Smithe se film od ostatních křesťanských snímků liší šokující 

transparentností. „Všichni ve svých životech řešíme problémy, 

nevyhnete se jim, ať jste křesťan, nebo nevěřící. Žijeme v rozbitém světě, 

a tak mám problém s mnoha křesťanskými filmy, které vypadají, že jsou 

zabaleny do hezkého balicího papíru s velkou mašlí. Nevidíte pak 

surovou pravdu o tom, co se děje v lidských životech. A přesně to miluji 

na tomto filmu,“ vysvětlil Smith pro The Christian Post. 

Film vypráví příběh tří otců, kteří se snaží zachránit své rodiny. Jejich 

životy se propletou na nečekané cestě po světě, kde objevují sílu 

odpuštění a smíření. 

Smith v rozhovoru zmínil dvě zkušenosti, prostřednictvím kterých si sám 

prožil, jaké je to být „krásně zlomený“ (Beautifully Broken). 

„Vzpomínám na to, jak jsem málem zemřel. Na konci 70. let jsem si hrál 

s ohněm a byl jsem velmi blízko smrti. Začal jsem se modlit k Bohu, aby 

mě zachránil, protože jsem věděl, že jestli se něco nezmění, zemřu,“ 

uvedl. Vyprávěl také o nervovém zhroucení, které před několika 

desítkami let vedlo k tomu, že svůj život znovu odevzdal Kristu. „Bůh 

prostě přišel, lehl si vedle mě na podlahu mé kuchyně, když jsem se tam 

od půlnoci do tří hodin do rána svíjel a plakal. Od chvíle, kdy jsem se 

zvedl ze země, už nejsem stejný,“ sdílel své svědectví zpěvák, který se 

do té doby utápěl v drogách a alkoholu. Dodal, že se za něj jeho rodiče 

vytrvale modlili a nikdy ho neodsoudili. 



Nyní Smith vidí Boží jednání v životech svých dětí. „Máme dceru, která 

prochází velmi těžkým obdobím, protože ji opustil manžel. Je to hrozné,“ 

vysvětlil Smith. „Ale sledovat, jak v ní roste víra, jak roste víra v celé 

rodině… Vidíte Boží věrnost uprostřed velmi obtížných situací. Musíme 

se opřít o toho jediného, který dokáže utěšit, zaplnit tu díru a učinit nás 

novými. A právě to děláme,“ dodal známý zpěvák.  

 

Ve filmu Beautifully Broken Smith hraje pastora, stejně tak jako už dříve 

ve filmu The Second Chance. Roli si podle vlastních slov užil, cítil se v 

ní přirozeně. „Jsem pastor, působil jsem dva roky jako pastor sboru a 

připadá mi, že vedu lidi skrze mou hudbu. Je to součástí toho, co dělám,“ 

uvedl. „Často odmítám různé nabídky, ale když jsem si přečetl tento 

scénář o tom, jak se tři rodiny vzájemně propojily, řekl jsem si, že je to 

opravdu pozoruhodné. Navíc je to podle pravdivých událostí a tento 

pastor skončil v Nashvillu, v mém domovském městě, což je zajímavé,“ 

vysvětlil, proč na roli kývl. 

„Není to jen o tom, že rodina z Rwandy těsně uniká genocidě, ale máte 

tam i americkou rodinu, která prochází peklem. To si nemůžete vymyslet. 

Je prostě nádherné, jak Bůh pracuje,“ okomentoval Smith děj nového 

filmu. 



 „Myslím, že načasování je perfektní,“ prohlásil zpěvák. „Je úžasné to 

vidět na velkém plátně a sledovat, jak se tyto rodiny spojují a vzájemně 

si pomáhají,“ dodal. „Všechno to stojí na naší pýše. Pýcha je kořenem 

všeho, co není s naším světem v pořádku,“ vysvětlil svůj náhled Smith. 

„Kdo říká, že život někoho jiného musí vypadat stejně jako ten můj? 

Máme milovat Boha a milovat jeden druhého. A myslím, že to tento film 

zobrazuje velmi, velmi dobře,“ zdůraznil. Smith věří, že pokud lidé 

přijdou do divadla s rasismem zakořeněným v srdcích, film jim může 

pomoci odejít proměněni. 

Důležitým tématem filmu je také finanční podpora dětí na dálku. Během 

posledních 30 let Smith prostřednictvím organizace Compassion 

International pomohl více než 70 000 dětí. 

„Sponzoruji děti od roku 1989 a jsem tu, abych vám řekl, že to opravdu 

funguje,“ prohlásil zpěvák. „Navštívil jsem tyto země, byl jsem s tímto 

projektem po celém světě. Po mnoha letech jsem se teď setkal s úplně 

první holčičkou, kterou jsem sponzoroval, teď má čtyři děti. Je to úžasné, 

jak se její život změnil!“ uvedl. „Setkala se s Pánem díky tomu, že byla 

sponzorována. Mělo to v její rodině dominový efekt. Celkem 23 lidí bylo 

spaseno díky tomu, že jedno dítě bylo takto sponzorováno,“ zdůraznil 

zpěvák. 

 



 

Vedoucí skupiny vyplní přihlášky na webové 

adrese  https://goo.gl/forms/DYbIobhsnPSNeIQE2  nejpozději v neděli 

21. 10. 2018.   Ani letošní Múzička nebude mít soutěžní charakter. 

https://goo.gl/forms/DYbIobhsnPSNeIQE2
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 Přinášíme sérii pořadů K 

podstate převzatou ze Štúdia 

Nádej, která rozvíjí témata 

představená v dokumentárním 

seriálu Hledání 2. 

 

 

Otitulkovali jsme další díly 

seriálu Kořeny víry, který se 

vrací k duchovnímu dědictví 

reformace.  



Příloha – Kvatro Es    (Smějeme Se Sami Sobě) 

 

Máme za sebou týden s Korneliem Novakem. Kromě toho, že jsme mohli 

pozvat spoluobčany ke slyšení evangelia, přispěli jsme také k rozvoji 

čtenářské gramotnosti rozdáváním knížek známého evangelisty. Neméně 

významně jsme se spolupodíleli na zlepšení fyzické kondice těch, kteří 

po zaregistrování našeho stánku na náměstí volili raději cestu okolo již 

zmíněného placu, jen aby nás nemuseli potkat.  

Několik perliček z ulice: 

 Na náměstí mně chytli komunisti, a tady zase vy. Nejste vy 

náhodou jehovisti? Tady ta paní (Iva) tak vypadá. 

 Ještě jsem nepřečetl ani povinnou školní četbu, a už mám číst 

toto? 

 Děkuji, knížku nechci, já nevidím 

 A máte na to povolení? 

 Já v posteli nečtu, tam hned usnu. Můžu to číst na záchodě? 

 

Přednášky ve freskovém sále měly úspěch. Knihy byly rozebrány téměř 

beze zbytku, kasička na dobrovolné příspěvky se naplnila, z čehož byl 

sám hlavní aktér nadšený. Jedním slovem – bylo to super  . 

 

 



 

 



 

  



Retrofoto 
 
 

 
 
 

Křesťanský vtip 
 

Přijde babička za panem farářem a s vážným obličejem mu povídá: "Pane 

faráři, když dám 50.000 na kostel, budu za to spasená?" 

Pan farář se na chvíli zamyslí a pak povídá: "Jestli budete spasena, to s 

jistotou říct nemohu, ale určitě to můžete zkusit."       

 

V synagoze se modlí chuďas alespoň aby se dostal k pětikoruně. Vedle 

se modlí obchodník za milionový obchod. Po chvíli to obchodník 

nevydrží, dá chudákovi pětikorunu a říká:  

" Tady maj a nerozptylujou mi Ho!          

                             


