
“ Chválu vzdejte Hospodinu, protože je dobrý, jeho 

milosrdenství je věčné! " 

Žalm 118, 1. 
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Úkoly  

 2.5. – Pouze Písmo 

 9.5. – Proč potřebujeme vykládat Písmo? 

16.5. – Jazyk, text a kontext 

23.5. - Stvoření 

30.5. – Genesis a některé sporné pojmy 

 

Rozpis učitelů a kázání – vzhledem k situaci může být rozpis 

změněn !!!! 

Datum Učitel sobotní 
školy 

Kázání Sobotní škola 
mládeže 

2.5. B.Mroček B.Mroček S.Mročková 

9.5. Fr.Tomanec Hynek Dona Iva Burešová 

16.5. Petr Chára Jar.Šlosárek Iva Burešová 

23.5. Petr Kimler Jiří Veselý Petr Chára 

30.5. Pavel Pimek Hynek Dona - VP Soňa Mročková 

 

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 Malém sále Komunitního centra 

Z důvodu uzavření Komunitního centra se besedy 

v měsíci květnu ruší. 

  



Renáta Chlebková - Přinést na zem kousek nebe 

 

Renáta Chlebková je fundraiserka humanitární organizace ADRA, 

organizátorka konferencí pro ženy a finalistka soutěže Žena roku 2017 

v kategori Friend (Žena a život). 

  

Jak ADRA nyní zachraňuje?  

Co humanitární organizace ADRA umí velice dobře, je reagovat rychle, 

pružně na potřeby lidí, kteří se dostanou do tíživé situace. V posledním 

období to bylo u mimořádných událostí, jako byla např. střelba v 

ostravské nemocnici, výbuchu domu v Lenoře, při požáru domova pro 

hendikapované ve Vejprtech. Toto jsou situace, kdy pomáhá ADRA v 

dané lokalitě v průběhu dnu, týdnů. 

Nyní jsme byli během pár dnů vystaveni výzvě změnit celkovou strategii 

našeho působení v rámci všech dobrovolnických center, kterých má 

ADRA ČR nyní 15. 

V těchto dnech ADRA koordinuje pomoc v 25 městech. 

Potřebou je nyní být pomocí pro ohrožené skupiny – senioři a osoby z 

rizikových skupin (imunitně oslabení, po transplantacích, onkologické 

léčbě). Těmto osobám donáší dobrovolníci roušky, potraviny, léky, 

obědy. K tomu přidají rouškový úsměv a laskavé slovo. Na vzdálenost 2 

m. 

Co stále naplňujeme, že propojujeme ty, kteří pomáhat chtějí, s těmi, 

kteří pomoc potřebují. 

  

 Co nás neskutečně nabíjí, je lidská pomoc, sounáležitost, solidarita. Je 

neskutečné, jak se lidé hlásili během prvních dnů. Samozřejmě primárně 

využíváme dobrovolníky, kteří jsou dlouhodobí, prověření, zaškolení. 

Ale na pomoc s roznosem informačních letáků v rámci čtvrtí, šití a převoz 

roušek do domovů pro seniory či nemocnic využíváme i dobrovolníky z 

řad veřejnosti. 

Veřejnost je také řádně instruovaná, máme připravené manuály a na co 

klademe důraz, je bezkontaktní předání, tzn. nákup se předává na kliku, 

https://www.linkedin.com/in/ren%C3%A1ta-chlebkov%C3%A1-93951a157/
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a i peníze nazpět v sáčku přes kliku. Dobrovolník je vzdálený. Každý 

dobrovolník je vybaven ochrannými pomůckami – rouška, rukavice, gel. 

Dobrovolníky chráníme po zdravotní stránce, ale také i psychické. 

Vedeme je k tomu, aby vnímali a cítili své hranice. Pomáhej, ale neškoď 

sobě či druhým. 

To, co dobrovolníci pociťují, je obrovská vděčnost od seniorů. Jak dnes 

řekla paní mladému dobrovolníkovi: „To je zázrak. Zažívám s vámi 

zázrak.” A zázraky, kousek nebe, přinést sem na zem, to přece stojí za 

to. 

  

 

Dobrovolníků je v současnosti více než je poptávka. Jsme si vědomi, že 

tato situace ale bude trvat dlouho, ne dny, týdny, ale měsíce. Dlouhé 

měsíce. Takže potřebné pomoci s ohledem na dlouhotrvající ochranu a 

karanténu seniorů bude ještě mnoho. Nyní, kdy jsou studenti i mnozí 

pracují doma, je to jednodušší. Je před námi běh na dlouhou trať. Ale 

znovu chci říci, lidská pomoc a ochota být pomocí je něco, co nás 

naplňuje vděčností a hřeje nás, že svět je dobrý. 

Dělat něco pro druhé v této náročné době a osamění dávám lidem také 

i pocit smysluplnosti. 

A ten je nezbytný pro pocit psychické pohody a štěstí. I v čase korony. 
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 Všichni jsme si vědomi, že koronavirová infekce bude zásahem do 

financí podniků, firem, a tedy i rodin. V současnosti jsme v předchozích 

dnech zaměřili své síly na koordinaci pomoci – seznamy dobrovolníků, 

manuály koordinace i pro samotné dobrovolníky, na to být plně 

připraven pro pomoc, kde je třeba. To se stalo a děje se. Díky Bohu za 

to. 

Náklady jsou samozřejmě zcela neplánované a mnohem vyšší. Mnozí 

lidé se zapojují do veřejné sbírky, která pomůže pokrýt nečekané 

náklady spojené se zajištěním ochranných pomůcek pro stovky 

dobrovolníků v rámci ČR, na pohonné hmoty a celkovou koordinaci 

dobrovolnické pomoci. 

Štědrost ale má mnoho podob. Třeba stovky roušek, které putují do 

dobrovolnických center, a naši dobrovolníci je donáší seniorům domů či 

do domovů pro seniory či do lokálních nemocnic dle potřeb. Já osobně 

jsem zažila několik telefonátů od dárců, kteří se ptali, jak mohou pomoci, 

od financí až po třeba sehnání „vzácného” dezinfekčního gelu. 

Velice mne zaujal příběh pana Petra Čáslavy, který se společností 

FOODEX běžně zajišťuje potravinové a kávové automaty do firem. Chtěl 

v nouzovém stavu, aby zaměstnanci zůstali činní a byli pomocí. Z 

automatu vytvořil rouškomaty. Ty jsou nyní zatím ve Vyškově, v Brně a 

zde si můžete zakoupit za 50 Kč roušku. Výdělek se dělí mezi lokální 

neziskovky, které jsou pomocí seniorům či potřebným skupinám 

společnosti. Za mne skvělý nápad. 

V důsledku situace byla zrušena řada akcí pro veřejnost - přes firemní 

dobrovolnické aktivity, kde propojujeme zaměstnance se seniory, po 

benefiční akce až po uzavřené charitativní obchůdky. Na čem ale nám 

nejvíce záleží je to, že byl přerušen kontakt mezi seniory či zdravotně 

postiženými, kde docházeli pravidelně dobrovolníci. Tyto skupiny nám 

leží hodně na srdci. Jsme si vědomi, že pro ně je lidský kontakt, blízkost 

druhého tak potřebný pro jejich psychické zdraví. Mnozí senioři trpí 

demencí a není možné navázat kontakt přes telefon, natož využít jiné 

technologie. 



Vím, že domovy pro seniory fungují nyní také na 200 % procent, aby se 

zde lidé cítili spolu dobře. Tato izolace bude dlouhá, to víme. Vedeme 

dobrovolníky, aby psali dopisy, pohledy. Laskavé milé slovo dělá divy. A 

takový pohled může napsat i každý z nás, kdo čte tento rozhovor. 

Mnohdy jsou to maličkosti, které dělají svět krásný. 

Nikdo z nás pandemii nezažil. Učíme se reagovat na situace, změny, 

potřeby společnosti, žít jinak. U povodní se jedná o pomoc krátkodobě, 

ale tady běžíme maraton. A to úplně každý z nás. 

Vnímám, že je potřebné, aby se o nás dozvěděli ti, kteří pomoc opravdu 

potřebují. 

Možná, že i vy, čtenáři, bydlíte daleko od svých rodičů. Jděte na 

https://www.adra.cz/dobrovolnictvi a tam najdete města a kontakty, 

aby se vašim blízkým dařilo třeba lépe. 

Dále je třeba, abychom my i naši dobrovolníci vydrželi, pečovali nejen o 

druhé, ale i sebe. Je potřeba chránit sebe, tím chráním všechny okolo. 

Opatrovat nejen svoje tělo, ale i duši. Usmát se na sebe v roušce. Žít. 

Vnímat všemi smysly. Možná si nyní více uvědomujeme, jak je každý den 

opravdu dar. Dar od Pána Boha. 

Moc bych si přála, aby pocit sounáležitosti, pomoci a to, že se 

potřebujeme, nám všem vydrželo i do „zdravých” dnů. 

  

Pro zasílání darů na dobu, kdy  nemohou probíhat 

bohoslužby, použijte tyto údaje 

Číslo účtu sboru - 1763654349/0800 

Variabilní symbol: 

 desátek                    10 063 
 misie                          1 063 
 13 sobota                 13 063 
 stavební fond           44 063 
 sociální fond             20 063 
 ADRA                     222 063    
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 Pandemie? Křesťanství nemá vysvětlení. Má něco jiného. 

 

N. T. Wright, přední křesťanský teolog současnosti a profesor Nového 

zákona na Univerzitě v St. Andrews a v Oxfordu, se v článku pro americký 

časopis Time zamýšlí nad současnou situací. 

Omezení vyvolaná koronavirem zastihla zástupy křesťanů v postním 

období, tedy v čase, kdy si každoročně leccos upíráme. Naše obvyklá 

postní sebezapření teď ale vypadají malicherně ve srovnání s přísnými 

opatřeními, kterým dnes čelíme: uzavření škol a divadel nebo domácí 

karanténa pro nás seniory starší sedmdesáti let. Obejít se bez whisky 

nebo čokolády vypadá najednou jako hračka, když nemůžeme ani 

navštívit své přátele nebo vnoučata, zajít si do hospody, knihovny či 

kostela. 

Je tisíc důvodů, proč se chceme setkávat s druhými. Právě proto je 

samotka tak krutým trestem. Tohle postní období navíc nemá jasně 

dané datum Velikonoc, ke kterému bychom se mohli upínat. Nemůžeme 

si odškrtávat dny v kalendáři. Ztuhli jsme na místě, nikoli v odpočinku, 

ale v úzkosti a smutku. 

Samozřejmě se hned objeví blouznivci, kteří nám budou zvěstovat, proč 

na nás Bůh tuto ránu dopouští. Je to Boží trest? Varování? Nebo 

znamení? Tyhle rádoby křesťanské podmíněné reflexy vycházejí 



z kultury, která se po několik posledních generací řídila racionalismem: 

všechno musí mít své vysvětlení. Ale co když nemá? Co když opravdová 

lidská moudrost není v tom, slátat dohromady pár pofidérních spekulací 

a říct si: „Tak takhle to je!“ Co když opravdu existují chvíle jako ta, kterou 

T. S. Eliot rozpoznal počátkem 40. let minulého století, kdy jedinou 

dobrou radou je vyčkávat bez naděje, protože naše naděje by byly 

klamné? 

Racionalisté (včetně těch křesťanských) hledají vysvětlení; idealisté 

(včetně těch křesťanských) hledají úlevu. Možná ale potřebujeme spíše 

obnovení biblické tradice nářku. Čas pro nářek nastává, když se lidé ptají 

proč? a nedostávají odpověď. K nářku dospějeme, když se přestaneme 

sebestředně zabývat svými osobními hříchy a selháními, rozhlédneme 

se kolem a začneme si všímat utrpení tohoto světa. Čelit pandemii v New 

Yorku nebo Londýně je náročné. Jaké to teprve musí být v přelidněném 

uprchlickém táboře na některém z řeckých ostrovů? A co v pásmu Gazy? 

Nebo v Jižním Súdánu? 

V takový okamžik přijdou vhod biblické Žalmy – zrovna když to vypadalo, 

že se pro moderní církev už nehodí. „Smiluj se, Hospodine,“ modlí se 

autor šestého žalmu, „jsem vysílen, uzdrav mě, Hospodine – v kostech 

mám děs!“ „Proč jsi, Hospodine, tak vzdálený?“ sténá desátý žalm. „Proč 

se ukrýváš v dobách soužení?“ A tak to pokračuje dál a dál: „Jak dlouho 

ještě, Hospodine? Zapomeneš na mě navěky?“ (Žalm 13). A ještě 

děsivější žalmistovo zvolání, které v agónii na kříži citoval sám Ježíš: 

„Bože můj, Bože můj, proč jsi mě opustil?“ (Žalm 22). 

Ano, tyto básně často končí v nadějném tónu, novým ujištěním o Boží 

přítomnosti, která namísto vysvětlení přináší posilu a útěchu. Někdy je 

to ale přesně naopak. Žalm 89 začíná oslavou Boží dobroty a jeho 

zaslíbení, poznenáhlu se ale tón mění a žalmista přiznává, že věci se 

vyvíjejí neblahým směrem. Žalm 88 začíná ztrápeně a končí chmurně: 

„Přátele i známé jsi ode mě zahnal, mým společníkem je temnota!“ 

Slovo pro nás, kdo jsme dnes v karanténě. 

Smysl nářku, vetkaný do látky biblické tradice, není jen v možnosti dát 

průchod naší frustraci, zármutku, pocitu osamění a naprosté 



neschopnosti porozumět, co se to děje a proč. Tajemství biblického 

příběhu je, že Bůh také naříká. Někteří křesťané si představují Boha, 

který je nade vše povznesený, všechno ví, vše má pod kontrolou, který 

je nehybný a nedotčený problémy tohoto světa. To ale není Bůh, jakého 

vykresluje Bible. 

Podle knihy Genesis Bůh prožíval lítost a trápil se v srdci, když viděl násilí 

a zkaženost lidstva, které stvořil. Byl zdrcený, když se jeho nevěsta, 

Izrael, od něj odvrátila. A když se pak Bůh vydal za svým lidem jako 

člověk (bez této pointy by Ježíšův příběh postrádal smysl), plakal na 

hrobu svého přítele. Apoštol Pavel píše o Duchu svatém, který „sténá“ v 

našem nitru, zatímco my sténáme v bolestech všeho stvoření. Prastará 

nauka o Boží Trojici nám pomáhá rozpoznávat Jediného Boha v 

Ježíšových slzách a v úpění Ducha. 

 

Křesťané tedy 

nemají pražádnou 

povinnost přinášet 

vysvětlení, co se 

děje a proč. Jejich 

povinnost je zcela 

jiná: nepřicházet s 

vysvětlením, ale s 

nářkem. Když Duch 

úpí v našem nitru, 

stáváme se – i 

v samotce své karantény – miniaturními chrámy Boží přítomnosti a jeho 

uzdravující lásky. A právě zde se mohou zrodit nové možnosti, nové 

projevy laskavosti, nové vědecké poznatky, nová naděje. Nová 

moudrost pro naše představitele? To je nápad! 

 

 

Zdroj: www.time.com/5808495/coronavirus-christianity 

Přeložil Jan Andrýsek 



 

 

Noc kostelů se přesouvá na 12. června. 

 

 „Dle aktuálního plánu uvolňování omezení souvisejících s epidemií 

koronaviru bude možné přivítat příznivce Noci kostelů v mezích 

aktuálních opatření. Zveme návštěvníky do kostelů a modliteben také 

prostřednictvím multimediálních prostředků a internetové sítě a také 

prostřednictvím vysílání TV Noe,“ uvádějí pořadatelé Noci kostelů. Na 

podrobnějších informacích ohledně organizace letošní Noci kostelů její 

pořadatelé pracují. 

Noc kostelů je i pro nejširší veřejnost příležitostí poznat kulturní 

hodnotu kostelů, ale také se seznámit s křesťanstvím prostřednictvím 

hudby, výtvarného umění, divadelního představení, rozhovoru či 

setkání. Lidé se mohou podívat do sakristií, klášterních zahrad, zvonic a 

krypt, vystoupat do věží nebo si zkusit zahrát na varhany. 

V České republice se první Noc kostelů uskutečnila v roce 2009. Inspirací 

jí byla Vídeň, kde se akce koná od roku 2005. Akce vznikla náhodou, když 

o rok dříve nechal kostelník jednoho z vídeňských chrámů při úklidu 

otevřené dveře. Kolemjdoucí potom se zájmem do kostela vstupovali. 

Noc kostelů se koná také na Slovensku, v Estonsku a v roce 2016 se k ní 

připojilo Švýcarsko. 



V posledních letech bývá při Noci kostelů po celé České republice 

zaznamenáno více než půl milionu návštěvnických vstupů. Podle 

výzkumu agentury IBRS, který si nechala vypracovat Česká biskupská 

konference, je Noc kostelů mezi lidmi nejvíce reflektovanou církevní 

akcí. 

Podobnou akcí jako Noc kostelů je festival muzejních nocí, ten 

pořadatelé z termínu 15. května až 13. června přesunuli na termín 10. 

října do 14. listopadu. Noc divadel se tradičně koná až v listopadu, 

organizátoři letos počítají s termínem 21. listopadu. 

 

 

Snubní prsten za život 

 

Nakladatelství Stefanos nevydává 

knih mnoho. Kniha Snubní prsten za 

život vypráví příběh českého 

misionáře Petra Jaška. Knihu sepsal 

Petr Jašek ve spolupráci s Rebeccou 

Georgeovou. 

Petr Jašek je synem evangelického 

faráře, který byl v dobách 

komunistické vlády vyslýchán a 

který přišel o tzv. „státní souhlas 

k výkonu duchovenského povolání“. 

Petr tedy věděl již v dobách 

dospívání, že patřit Ježíši Kristu a žít 

pod jeho vládnou není nic 

bezpečného z lidského, světského a 

časného hlediska. Když bylo Petrovi 

patnáct let, dal mu otec knihu rumunského luterského pastora Richarda 

Wurmbranda V Božím podzemí. Richard Wurmbrand byl třináct let 

vězněn a často mučen rumunskou policií. Když se Petr Jašek později 

rozhodl pracovat pro Krista v různých pro křesťany nebezpečných 



zemích, mimo jiné i v muslimském Súdánu, alespoň teoreticky věděl, co 

ho může potkat. Jeho rozhodnutí nebylo v žádném případě 

neinformované. 

Když už se chystal odletět ze Súdánu, byl zatčen. V súdánském vězení 

strávil 14 měsíců, a nakonec byl v lednu roku 2017 odsouzen na doživotí 

za špionáž. Koncem února byl ale propuštěn. 

Petr Jašek zakusil v několika súdánských věznicích hodně krutosti a 

vícekrát byl v nebezpečí života. Ve srovnání s křesťany, kteří trpěli pro 

Krista v bývalém Sovětském svazu, Albánii nebo Rumunsku, nebo kteří 

pro Krista trpí dnes v Číně, na tom byl Petr Jašek přece jenom o trochu 

lépe: Značnou část pobytu ve vězení mohl mít u sebe Bibli, a dokonce i 

MP3 přehrávač. Nebezpečí hrozilo spíše od spoluvězňů než od bachařů. 

A pak měl jednu velkou výhodu, kterou trpící křesťané v komunistických 

lágrech většinou neměli: Jeho případ byl medializován, a to nejen 

v České republice, ale i ve Spojených státech a mnoha dalších zemích. 

V padesátých letech taková medializace mohla znamenat smrt, 

v současné době může zachránit život. Ani diktatury totiž nechtějí 

vypadat jako diktatury. 

Nicméně přestože příběh Petra Jaška skončil – alespoň z hlediska této 

časnosti – happyendem, jeho případ nám připomíná, že zdaleka ne 

všichni súdánští křesťané mají stejné štěstí. Vděčíme Petrovi Jaškovi za 

rozhodnost a odvahu, s jakou pracoval pro organizaci „Hlas mučedníků“. 

A vděčíme Bohu, že dodává sílu svým dětem v Súdánu a v mnoha dalších 

zemích, kde jsou křesťané pronásledováni.  

Loni zemřelo mučednickou smrtí pro Krista asi 160 000 křesťanů. Přesné 

číslo na této straně nebe nikdy nezjistíme. Můžeme si ale být jisti, že 

Hospodin na jediného z nich nezapomněl. Nezapomínejme tedy ani my 

na naše bratry a sestry, kteří umírají pro Ježíše nebo zakoušejí tvrdé 

pronásledování. Příběh Petra Jaška, který je se svou rodinou součástí 

kladenského sboru Církve bratrské, je nám v tomto ohledu silnou 

motivací. 

 

www.krestandnes.cz 



ČTVRTSTOLETÍ ADRY VALMEZ 

miniserál na pokračování, část třetí – „Na počátku byla Adrarallye“ 
 
Krvavá rumunská revoluce ukázala na ďábelskou povahu silových řešení 

a naivně myslící smrtelníky konejšila nadějí, že se nic podobného už 

nemůže nikdy nikde stát. Alespoň ne v naší civilizované Evropě. To si 

ovšem zcela jistě nemysleli sofistikovanější pozorovatelé světového 

dění, kteří už o pěkných pár let dříve založili na půdě celosvětové 

adventistické církve vlastní humanitární organizaci. Pojem ADRA 

(Adventist Development and Relief Agency) se v roce 1992 přenesl i na 

území tehdejší České a Slovenské federativní republiky. Ředitelem se 

stal nám už důvěrně známý Ruda Reitz. 

Premiéru slaví humanitární cesta do někdejší nejkomunističtější země 

starého kontinentu, Albánie. To už ale hned vedle doutná časovaná 

bomba, jejíž pozdější výbuch dokonale rozmetá veškeré představy o 

pokojném řešení evropských mezinárodních sporů. Nenápadná 

slovinská jiskra přeskočí do sousedního Chorvatska a zažehnutý požár o 

něco později naplno vzplane v sousední Bosně a Hercegovině. Ve 

třiadevadesátém proto začne česká Adra směrovat své aktivity 
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především do těchto oblastí. Působí dokonce jako poštovní spojení mezi 

uprchlíky pobývajícími v České republice a jejich příbuznými, kteří zůstali 

v obleženém hlavním městě Sarajevě. Vozí sem balíky s nejnutnější 

pomocí, především potravinami. Jedinou spojnicí je buldozery 

prohrnutá cesta přes horu Igman, která je však permanentně 

ostřelovaná. Jezdí se výhradně potmě a se zhasnutými světly. Průstřely 

plachet kamionů jsou běžné, jednou to adrácký řidič dokonce schytá do 

nohy. O zázracích, které se při každé takové cestě odehrávají, po každém 

šťastném návratu vypráví už zmiňovaný Ruda, který Adru neřídí z žádné 

pražské kanceláře, ale z kabiny svého náklaďáku. Jeho vlastnoručně 

natočená videa jsou napínavější než jakákoliv hraná detektivka. 

Aby toho nebylo málo, tři plně naložené kamiony se i s přívěsy vydávají 

do sedm tisíc vzdáleného Mongolska. Doprovod jim dělá upravená 

liazka, která předtím závodila na Dakaru. Jejím úkolem je rozvoz 

potravin do jednotlivých jurt, kde na pokraji přežití živoří nešťastní 

kočovníci, kteří v nebývale kruté zimě přišli o svá stáda. Při návratu přes 

rozlehlé Rusko však Adra málem přijde i o zmíněnou liazku. Místní 

zloději ji v liduprázdné krajině vytlačí do příkopu, kde se převrátí na bok. 

Ještě dříve než se jí teroristé stačí zmocnit, objeví se na scéně těžký 

vojenský kamion. Zločince zažene a povalený náklaďák staví zpátky na 

kola. Je to Boží zázrak nebo jen další náhoda? 
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Vedle krajně nebezpečných cest do zmiňované Bosny a Hercegoviny 

vyráží Adra i do ozbrojenými boji zmítaných kavkazských republik. K 

velkému překvapení se během půldenního klidu zbraní dostává i do 

samotného hlavního města Čečenska, Grozného. Soukromý kamion 

brněnského Jendy Lauterbacha se tak stává vůbec prvním náklaďákem, 

který se s humanitárním nákladem během bojů do totálně 

rozmláceného centra odváží. Videosnímek z této cesty, jíž se například 

účastní i nám všem známý Jerry Šlosárek, se na několik příštích let stává 

asi nejpůsobivějším dokumentem o riskantní a zároveň bohulibé práci 

nedávno zrozené české Adry. 

Využíváme každé Rudovy návštěvy ve všech dostupných křesťanských 

sborech a se zatajeným dechem nasloucháme čerstvým zprávám 

přivezeným z válkou zmítaných oblastí. Zmůžeme se nanejvýš na nějaký 

ten krejcárek do dobročinných sbírek, případně na občasnou 

přímluvnou modlitbu, ale to je asi tak všechno, čeho jsme v oné době 

schopni. 

 

Adrarallye, den prvý 

Z Valmezu až ke Spálovu  

 

V pětadevadesátém, kdy ještě vesele válčí všichni se všemi, nás napadá 

zajímavá myšlenka. První týden prázdnin věnujeme cyklistickému 

výletu, při němž se vynasnažíme nenápadně propagovat čím dál 

známější značku zmíněné humanitárky. A také si aspoň trochu 

připomeneme všelijaká trápení, se kterými se na svých spanilých cestách 

potkávají její řidiči. Vybíráme tedy asi 360 km dlouhou trasu vedoucí od 

valašskomeziříčské adventistické modlitebny k podobné budově v 

podkrkonošském Trutnově. Nepojedeme však po silnicích, ale takřka 

výhradně po turisticky vyznačených cestách necestách určených pro 

obyčejné pěšáky. 

S tímto nápadem seznamujeme tehdejší pražskou centrálu. Asistentka 

ředitele, neobvykle akční Mirka Žaludová, nám obratem posílá celý balík 

sněhobílých triček se známým adráckým znakem. První červencové 



neděle je proto na Hřbitovní 1 nebývale rušno. Startovní čáru před 

sborem okupuje patnáctero odhodlaných bicyklistů a hned sedm členů 

doprovodu. Kromě dvou polních kuchařek, Ešlerové Květy a Mikové 

Zdenky, to bude také Petr Chára se škodovkou a obytným přívěsem 

zvaným Charavan, Petr Kimler s dvoutaktním wartburgem, Chárová 

Petra se svou pomocnicí Vlastou, Milan Kubičík s obrovskou kamerou a 

vsetínská doktorka Liba Olšáková s ještě větším batohem naplněným 

léky, obvazy a patrně i sádrou na polámané končetiny. Všichni jsou 

pochopitelně oděni do nedávno darovaných firemních triček se 

zřetelným znakem Adventistické organizace pro pomoc a rozvoj. 

 
Otevíráme novozákonní překlad Slovo na cestu a před vlastním startem 

předčítáme třináctou kapitolu listu Korintským. Připomínka toho, že při 

všem, co nás v příštích dnech potká, by neměly chybět kamarádské 

vztahy, chcete-li, láska, bude při očekávaných nesnázích dobrá či spíše 

přímo nepostradatelná. Na modlitbě před modlitebnou vše svěříme do 

režie Nejvyššího a s nadějí, že nás dobře slyšel, vyrážíme k severozápadu.  

Silnici opouštíme už po několika kilometrech a žlutě značenou trasou se 

noříme do zelených lesů. Hned na prvním terénním sjezdu Chárovému 
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Honzovi poněkud uhýbá lesní cesta a připravuje tak první červený dárek 

pro bíle oděnou doktorku. Dalším testem se stává svinsky prudké klesání 

se známého návrší jménem Svinec. Kvílí brzdy i divoce se řítící cyklistky 

a jedna z nich je dokonce přistižena při důvěrném objetí s jedním 

neústupným smrkem. Oba liptálští Danové však oplývají nebývalou 

elegancí a ten menší z nich dojezd ozdobuje přenádherným skokem. 

Cesta kolem 

řeky Odry je už 

poklidná, ale 

ne pro Michala 

s Filipem. 

Ztrácejí 

značku, 

prodírají se 

obilnými lány a 

k obědové 

přestávce nad 

Suchdolem 

přijíždějí se zpožděním a dočervena ošlehanýma nohama. Teplý oběd v 

kombinaci se studenou vodou malé přehrady dělá divy. Po půldruhé 

hodince slastného relaxu se opět nasedá na odpočaté oře a bílá 

karavana zamíří k Fulneku. Problém je v tom, že plánovanou trasu už 

dlouho nikdo nejen neprojel, ale ani neprošel. Místy je dokonale zarostlá 

kopřivami, což by ani tak nevadilo, kdybychom je nemuseli projíždět jen 

v tričkách a kraťasech. Obzvlášť zábavný je pohled na divoce rozjetého 

Láďu, řítícího se střemhlav do jejich žhavé náruče. 

Sotva mineme vzpomínané město Jana Ámose, ocitneme se mezi 

pastvinami a mírně zvlněnými družstevními lány. Zmateně bloumáme 

od lesíka k lesíku a snažíme se najít zatracenou značku stejně jako bratři 

a sestry při sobotních sbírkách po kapsách zapomenuté desetníky. Z 

modré oblohy žhne slunce a na obnažených tkáních přistávají krvelačná 

hovada. Spásné modrobílé značení je nakonec nalezeno v totálně 

zarostlém stromořadí. Vydrápeme se jím na náhorní plošinu do obce 
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Kaménka. Kamenitý sjezd v jejím okolí se pro změnu tentokrát 

podepisuje na koleně Ester, což je dalším varováním před nástrahami 

zrádných terénů. Značka znovu mizí neznámo kde a tak se do údolí 

spouštíme přes houštiny plné klacků či vysokou trávou s dobře 

zatajenými pařezy. Že se tu přemety přes řídítka stávají úkazem 

naprosto běžným, netřeba zajisté připomínat. Samotné finále je ještě 

před cílem 

zpestřeno 

neskutečně 

vymletou cestou 

vyšperkovanou 

balvany a 

vysokými skalními 

prahy. Končí první 

den, a jak se zdá, 

tato akce nebude 

žádná brnkačka. 
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Posledních sedm dní 

pozemského života 

Ježíše Krista. Víte, co vše 

se v nich odehrálo? Do 

dramatického a pro celý 

svět klíčového týdne 

můžete nahlédnout v 

minisérii Příběhy velké 

noci. 

Nechte se inspirovat k 

přímluvným prosbám za 

životy a zdraví lidí z vašeho 

okolí i za lidi "z první linie" 

- zdravotníky, záchranáře 

a ostatní, kteří slouží a 

pracují i přes nedostatek 

ochranných prostředků. 

Můžete jim i touto formou vyznat: Jsme s vámi. 

 Mediální centrum se 

začátkem března účastnilo 

Otevřeného fóra 

evangelizace - 

inspirativního setkání lidí se 

zájmem o misijní práci. V 

nabitém programu byl 

vyhrazen čas i na zajímavé 

praktické dílny. Jsme velmi rádi za živou diskuzi, která doprovázela 

workshop Mediálního centra. Téma workshopu? Křesťanská mediální 

tvorba ve společnosti aneb Jak oslovit, když nikdo neposlouchá... 



Ameňáky 

 

 


