
 

 

„Jeho slavné jméno ať je požehnané navěky, 
jeho slávy ať je plná celá zem!“ 

Žalm 72, 19.  
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Dan Drápal: Nárok, vděčnost a věčnost 

 

Události posledních let a zejména posledních měsíců vyvolávají v řadě 

křesťanů zvýšený zájem o konec světa a očekávání, že konec je už 

opravdu blízko. Tento postoj mě nepřekvapuje, nicméně přiznám se, že 

ho nesdílím. Ne snad proto, že bych na druhý příchod Ježíše Krista 

nevěřil. Ne snad proto, že bych se domníval, že se světem je vše 

v pořádku a že Bůh nemá důvody se hněvat. Je to dáno spíše tím, že od 

okamžiku, kdy jsem přijal Pána Ježíše jako svého Spasitele a Pána, si 

uvědomuji, že můj osobní konec může nastat kdykoli, třeba ještě dnes. 

Prostě si myslím, že na konec musíme být připraveni neustále, ať už Pán 

přijde zítra nebo za tisíc let. Jedna generace zakusí skutečný konec, 

všechny předchozí ho mohou očekávat. Spory o to, kdy konec nastane, 

postrádají smysl, když si uvědomíme, že náš osobní konec může nastat 

třeba zítra. 

V den, kdy jsem přešel ze smrti do života, mi ovšem nebylo jasných 

spousta věcí, které jsou mi jasné dnes. Tehdy bych nedokázal formulovat 

to, oč se pokusím nyní: Člověk může prožít svůj život s postojem nároku, 

nebo s postojem vděčnosti. 

Domnívám se, že pokud v člověku převažuje postoj nároku, nemůže být 

nikdy opravdu šťastný. Jakmile máme pocit, že společnost, církev, Bůh, 

náš životní partner, naši rodiče nebo naše děti nám něco dluží, budeme 

sice usilovat o změny a možná i nějakých dosáhneme, ale pořád budeme 

mít pocit, že nejsme u cíle, ba že se nám cíl vzdaluje. Něčeho dosáhneme 

– ale ono se ukáže, že je to vlastně málo. 

Přijetí spásy v Ježíši Kristu nás zbavuje strachu ze smrti. Přitom o smrti 

přemýšlíme více – právě proto, že se jí nebojíme a nemusíme ji 

vytěsňovat za hranice svého vědomí. Současně si uvědomujeme, že 

velice upřímně míněné přání, zcela běžné mezi nevěřícími a k mému 

zděšení stále častěji zaznívající i z úst věřících, totiž „hlavně to zdraví“, 

je dosti mimo. Zdraví je skvělá věc a buďme za ně vděčni. Nicméně fakt 

to není to hlavní. To hlavní je život věčný v Pánu Ježíši Kristu. 

Zdraví je pro nás pouze prostředek, abychom mohli naplňovat své 

poslání. Přitom jsem za ně velice vděčný. Jako téměř každý stárnoucí 

člověk mám určité zdravotní potíže. Některé souvisí s dědičností. Svého 

dědečka, který trpěl podobnými neduhy jako já, jsem přežil již o čtyři 



 

roky – díky moderní medicíně a lepším lékům. A protože nemám postoj 

nároku, ale postoj vděčnosti, beru tato léta, v nichž žiji, jako zvláštní, 

mimořádný dar. Vždyť bych tady už vůbec nemusel být. 

Jsem za ten dar opravdu vděčný, ale dávám si pozor, abych nebyl příliš 

připoután k této zemi, k tomuto věku. Pro křesťana není ideálem 

dlouhověkost, i když za ni může a má být vděčný. Co je tedy ideálem? 

Slyšel jsem o jednom křesťanovi, který prožil klinickou smrt a setkání 

s Ježíšem. Nevím přesně, jak toto setkání probíhalo a co vše při něm bylo 

řečeno, ale pamatuji si, že Ježíš onomu křesťanovi položil otázku: 

„Naučil ses milovat?“ 

Tato otázka mě hluboce zasáhla. Netrápí mě otázka „Co když přijde Pán 

pozítří“, ale otázka: „Naučil jsem se milovat?“ 

Podle legend – které v tomto případě mohou mít historické jádro a jsou 

uvěřitelné – byl stařičký apoštol Jan jediným apoštolem, který se dožil 

vysokého věku. Prý dožíval v Efesu, a když ho téměř stoletého přinášeli 

a odnášeli z bohoslužeb, říkával prý opakovaně: „Synáčkové, milujte 

se!“ (Když si čteme Janovy listy, zejména ten první, tak nám to připadá 

velmi uvěřitelné.) 

Mám za to, že jde-li člověk cestou nároku nebo cestou vděčnosti, vše se 

na této cestě jakoby zrychluje a prohlubuje. Jako by se naplňovalo slovo 

ze závěru knihy Zjevení, které se mi vetřelo pod kůži ještě v kralickém 

znění: „kdo smrdí, smrdiž ještě; a kdo jest … svatý, posvětiž se ještě.“ 

Máme na této zemi jen omezený čas, abychom se rozhodli, kde budeme 

trávit věčnost. 



 

K naší chalupě v Jeseníkách přicházíme přes dřevěný mostek. Ten vždy 

po několika málo letech uhnije a je potřeba udělat nový. Ani nevím, 

kolikrát jsem ho za svého života obnovoval – snad desetkrát či 

dvanáctkrát? Letos jsem si od milého bratra truhláře Holuši nechal udělat 

dva solidní trámky a potřebná prkénka z modřínového dřeva, které 

výborně snáší vlhkost. Mám to vše složené v garáži a až uhnije mostek, 

který jsem narychlo stloukl loni v září, instaluji tam nový. Když jsem 

materiál v garáži skládal, došlo mi, že tento kvalitní mostek bude asi 

poslední, který za svého života nejen položím, ale i zakusím. Je to 

zajímavé, jak po sedmdesátce člověk začne přemýšlet o tom, co vlastně 

bude ještě do konce života potřebovat a co už nikoli, co ještě stačí a co 

už ne. 

Tyto úvahy nevyvolává strach – naopak. Neboť s přibývajícími lety 

přibývá i vděčnost. 

Ano, každý den je dar navíc. Už jsem tady nemusel být. 

Ovšem kardinální otázka zůstává: Naučil jsem se milovat? Tato otázka 

je mnohem důležitější než dlouhověkost nebo krátkověkost. 
 

 

  

Číslo účtu a variabilní symboly – sbor CASD Valašské 

Meziříčí 
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 misie                          1 063 
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Konference ICEJ Connection bude! 

 

Česká a slovenská pobočka ICEJ potvrzuje pozvání pro křesťany 

z Česka, Slovenska a Polska na svou první konferenci ICEJ Connection 

ve Slezsku v termínu 15. – 17. 10. 2020. Věříme, že v té době bude 

fyzické setkání možné. Vzhledem k velké nejistotě a neustále se měnícím 

podmínkám jsme se rozhodli, že místo konání, původně plánované 

v Třinci, přesuneme do Českého Těšína, kde máme zajištěno potřebné 

zázemí v podobě místní ekumeny. 

 
Naším cílem je, aby se česká, slovenská a polská církev dozvídala z první 

ruky o velkých věcech, které Bůh dělá ve světě, a zvláště v Izraeli a na 

Blízkém východě, a aby se také do tohoto díla aktivně zapojila. 

V posledních letech jsme ve světě svědky pozoruhodného duchovního 

pohybu. Počet křesťanů v zemích tzv. třetího světa roste závratným 

tempem, nejrychleji ze všech zemí v Íránu. Současně dochází ke krutému 

pronásledování křesťanů, které v některých oblastech rozpadajících se 

států Blízkého východu dosahuje rozměrů genocidy. Uprostřed tohoto 

chaosu se stále jasněji rýsuje jeden pevný bod: Izrael je nejen stabilní 



 

demokracií s vládou práva a prosperující ekonomikou. Je to také země, 

která dokázala vstřebat miliony imigrantů z celého světa, ubránit se všem 

vojenským a teroristickým útokům, a přitom ještě proměnit poušť 

v kvetoucí zahradu. Izraelské vynálezy jsou požehnáním doslova celému 

světu. A je to jediná země na Blízkém východě, kde křesťanů neubývá. 

Obnova Izraele v historické domovině židovského lidu je bezprecedentní 

událost a v mnoha aspektech doslova odpovídá proroctvím Starého 

zákona. Stát Izrael není duchovně vykoupen, ale rozumíme tomu, že toto 

dílo obnovy je Boží iniciativa a že ji Bůh dovede do cíle, tak jak před 

staletími oznámil prorokům. 

Naší motivací je zprostředkovat spojení (connection) s Božím dílem 

v Izraeli a okolí, a také mezi křesťany navzájem, protože téma Izraele má 

schopnost spojovat. Konference je otevřena křesťanům všech vyznání a 

denominací. Na konferenci budete mít příležitost poznat židovské a 

arabské věřící, kteří spolu slouží v jednotě Ducha, dosvědčující slova 

apoštola Pavla, že Ježíš svým dílem smíření „z těch dvou, z žida i 

pohana, stvořil jednoho nového člověka, a tak nastolil pokoj.“ (Ef 2:15) 

Dílo smíření, které Pán mezi nim koná, je svědectvím o Boží milosti a 

velkou nadějí pro celý Blízký východ. 

Pozvání na konferenci potvrdil židovský mesiánský pastor Israel Pochtar 

z Ašdodu a Saleem Shalash, arabský pastor z Nazaretu. Krátké 

rozhovory s nimi si můžete poslechnout (v angličtině s českými titulky) 

na webu ICEJ.cz/Connection. Kromě toho je potvrzena hebrejská 

chválící skupina pod vedením Shilo Ben Hoda. Dále vystoupí Henryk 

Wieja, lékař a vedoucí křesťanské nadace Život a misie z polského 

Ustroně, teolog a publicista Dan Drápal, pastor Apoštolské církve 

Bohuslav Wojnar a viceprezident ICEJ a vedoucí české pobočky ICEJ 

Mojmír Kallus. 

Otevřeli jsme už online registraci, která vám zaručí účast na celém 

programu: čtvrtek večer, pátek celý den a sobotu dopoledne. Počet míst 

je omezený, proto registraci neodkládejte a proveďte ji ještě dnes. 

Jsme přesvědčeni, že obnova Izraele si od nás žádá odpověď. Bůh 

nechce, abychom pouze přihlíželi, nýbrž očekává, že se budeme tohoto 

díla aktivně účastnit. Modlitbou, účastí v projektech i aktivním postojem 

na podporu židovského lidu a proti antisemitismu. Na konferenci se 

dozvíte o možnostech, jak se můžete prakticky zapojit. 
 



 

Prázdninové zamyšlení 

 

Když se Ježíšovi učedníci vrátili z misijní cesty, byli plni horlivosti, 

plánů na další práci. A co Pán? Říká jim:„Jste unaveni, pojd’te si 

odpočinout.“ Takovou odpověď nečekali: Tato slova platí dnes i nám. 

I my jsme příliš zaměstnaní lidé, nepostradatelní. Honí nás jiní – to by 

konec konců nic zlého nebylo, tak to bylo vždycky. Ale my se honíme 

ještě více sami, a to už zlé je. Říkávala jedna paní: „Já si nedovedu 

představit, jak by to u nás vypadalo, kdybych já nemohla. Manžel, děcka, 

všichni jsou nesamostatní, nic si neumějí udělat. To by byla katastrofa. 

Kdepak na zájezd, kdepak odejít z domu na dovolenou“. A když z té své 

důležitosti onemocněla, nikdo doma nechodil bez košile, a nikdo 

neumřel hlady. 

 

 
 

Nepostradatelní lidé se uštvou – nejen tělesně, i duševně. Nemají čas na 

modlení, zamyšlení, nemají čas slyšet odpověď na otázky, které se jim 

hromadí. Vánek rozčeří jen zcela tichou hladinu vody. Tak i vanutí 

Ducha zachytí jen ten člověk, který se zcela ztiší, uklidní. Vůči člověku 

nabitému stálou aktivitou je i Bůh bezmocný. Poslechněme tedy výzvu 

našeho Pána: „Pojd’te někam stranou na osamělé místo a trochu si 

odpočiňte“. Udělejte si pořádnou zahálecí dovolenou. Přinut’te se 



 

k tomu. Nevymýšlejte si hromadu věcí, které musíte o dovolené udělat a 

zařídit. Nic nemusíte. 

Dokážete-li to, pak se k Vám Bůh bude moci přiblížit více než jindy. 

Poznáte, že Boha není třeba tak usilovně hledat. On hledá nás. Boha není 

třeba dobývat: On sám se daruje těm, kteří se Mu otevřou, zastaví své 

pobíhání, ztiší se a zaslechnou Jeho hlas. Slova naší odpovědi, tiché 

modlitby, pak porostou a vstupují na rty samy, není třeba pracně je 

shledávat. 

Ani v denním životě nelze od sebe oddělit horlivou práci a chvíle klidu 

k modlitbě a posílení. Nelze říci: na rozjímání a modlení mají čas 

v klášteře. Já jsem ve světě, tedy v práci. Každý ať dělá své. V klášteře 

ať se modlí, my venku budeme pracovat. Činnost bez modlitby je motor 

běžící naprázdno. Máme Pána, který má se svými služebníky soucit. 

Ukládá nejen práci, zve i k odpočinku, zve i na hostinu ke svému stolu. 

Zdroj katyd.cz 

 

 

Konference mužů 2020 

 

 

  



 

Manželská setkání 2020 

 

  

https://www.casd.cz/manzelska-setkani-2020/


 

ČTVRTSTOLETÍ ADRY VALMEZ 

miniserál na pokračování 

Adrarallye, den třetí - Od Rešovských vodopádů do Štítů 

 

V noci déšť ustává, aby k ránu začalo lít. Nízko nad hlavami se honí šedivá 

dešťová mračna. Nálada, jako by u Kubičíků zdechla kráva. Sedí se pod 

igelitem a někteří mají pokušení všecko zabalit. Není co dělat, a tak 

vytahujeme čerstvý novinový článek o nedávné cestě české Adry do 

Čečenska. Zjišťujeme, že mohou nastat i nekonečně krušnější situace 

než čekání na přechod monzunu. 

 Kromě aktuálního počasí nám stojí v cestě i ony Rešovské vodopády. Ty 

jsou i za sucha jen obtížně schůdné, když se ke všemu přidá ještě déšť a 

nepostradatelné bicykly, pak je vše mnohonásobně zajímavější. Slizké 

dřevěné žebříky, úzké štěrbiny i převysoké skalní prahy však nakonec 

docela elegantně zdoláváme. A to především díky humoru, o který se 

postará přítomnost nepostradatelného Ládi. Vzpomínka na některé jeho 

kreace a s tím spojené originální hlášky jen tak rychle z paměti nevymizí. 

Po dvaceti hodinách střídání deště s lijákem se začíná nesměle objevovat 

sluníčko. Kamenité lesní průtahy jsou poměrně v pohodě, daleko horší 

kalvárie nastává na cestách mezi poli. Mazlavé blátíčko se lepí úplně 

všude, takže se při příjezdu do obce Libina můžeme líbit jen málokomu. 

Vyhlížíme jako divoké svině čerstvě vyválené v kališti. Svačíme na návsi 

a domorodci nás udiveně okukují. Mizíme dříve, než stačí přivolat hasiče 

se stříkačkou a cestami necestami pokračujeme ke zřícenině hradu 

Brníčko. Obrněni patřičnou nezlomností vynecháváme plánovanou 

přestávku a protahujeme cestu až do Zábřehu. Příští dva dny mají být 

sváteční a tak nám nezbývá, než rychle nakoupit náhradní díly na kola, 

především nezbytné brzdové špalíčky. V blátě jsme ty původní odrovnali 

a neseženeme-li nové, nebude až do konce čím brzdit. Těsně před 



 

zavírací hodinou stačíme objet veškeré příslušné obchody a 

nepostradatelné gumové součástky do posledního vykoupit. 

 

 Poněkud horší je to s potravinami. Chleba už nikde není a zcela určitě 

ani nebude. Nudle a vločky, coby jejich náhrada, potěší asi málokoho, 

ale nedá se nic dělat. V Bosně nebo v Čečensku by to v tuto chvíli 

považovali za absolutní vrchol blahobytu. V Zábřehu nakonec 

https://1.bp.blogspot.com/-pXbKfk4cmgk/XlfjDsYsHLI/AAAAAAABM9o/tccg3yfB-Qsv5maZH7qaGX8VLqzFiFnWQCLcBGAsYHQ/s1600/img872.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-tto_RIDbqjA/XlfjE3tgiRI/AAAAAAABM98/qlj7nA0NqTQdddWyypdHhpJ3PxQ0X8VHgCLcBGAsYHQ/s1600/img878.jpg


 

necháváme nejen naději na získání nejzákladnější potraviny, ale také 

doktorku Libu. Za prvé se prý nemohla dívat na naše krkolomné sjezdy a 

na druhou stranu si stěžovala na nedostatek úkonů hodných patřičně 

certifikovaného felčara. 

Od Zábřehu míříme k Orlickým horám. Prostřednictvím rozhlasových vln 

se dovídáme, že zhruba v místech, kde jsme nocovali, spadlo úplně 

nejvíc vody v celé České republice. Bude to asi pravda, protože čerstvě 

vymletá koryta sahají místy až do hloubky jednoho metru. Cestování po 

takovýchto komunikacích, zvláště z kopce dolů, je tím pádem velice, ale 

opravdu velice napínavé.  

K branám autokempu ve Štítech dojíždíme až za šera. Díky Láďově 

zvučné komunikaci je tu hned plno rámusu a tak nám paní recepční bez 

okolků oznamuje, že budeme umístěni někde bokem, ať si prý normální 

nocležníci nestěžují na hluk. Což je v daném případě úplně zbytečné. Po 

poloprobdělé noci a celodenním trmácení spíme jako zabití. A první 

usíná, jak je už dávno v kraji zvykem, neustále skloňovaný Láďa. Je 

ovšem pravdou, že potom non stop nevědomě rámusí až do příštího 

svítání.                                                                František publikán Tomanec 

https://1.bp.blogspot.com/-aaJeLIrj7vA/XlfjGPPFnBI/AAAAAAABM-M/gSLmmYzzyyYRCrqSf6iqlSEg8M1QA67xACLcBGAsYHQ/s1600/img882.jpg
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Právě jsme dotočili další čtvrtletí pořadu Bible pro dnešek a tentokrát 

jsme ve studiu uvítali hned dva hosty: Jana Libotovského a Pavla Šimka. 

Téma bude "sdílení víry". Platí i pro toto sdílení známá hláška ze 

sociálních sítí "Sdílejte to, než to smažou!"? 



 

Viru COVID-19 vysílá Církev adventistů sedmého dne další vzkazy, ale 

jsou určeny 

především 

lidem, kteří 

tak mají 

možnost se 

zastavit a 

zamyslet se. 

A jsou také 

ideální ke 

sdílení na 

sociálních 

sítích a můžete jimi vyjádřit, že  #BuhJeSTebou 

a #BojujemeUsmevem :-) . 

 

Náš Facebook 

nyní žije Online 

sobotními 

přenosy, 

zajímavými 

anketami i 

veselými 

kreacemi 

našeho grafika k 

pořadu Bible pro 

dnešek. Sledujte 

naši 

Facebookovou 

stránku a 

budete v obraze.  



 

Křesťanský vtip - Ameňák      

 

 


