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Bohu zpívat žalmy, co živ budu.“ 
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Úkoly  
 
  4.1. – Od čtení k pochopení 
11.1. – Z Jeruzaléma do Babylónu 
18.1. – Od tajemství ke zjevení 
25.1. – Z ohnivé pece do paláce 
 
 
Rozpis učitelů a kázání 

Datum Učitel sobotní 
školy 

Kázání Sobotní škola 
mládeže 

4.1. Petr Chára Bohumil Mroček Iva Burešová 

11.1. Vsetín 

18.1. Pavel Pimek Jiří Kloda Petr Chára 

25.1. Květa Tyšerová Hynek Dona Soňa Mročková 

 
 
 
Blahopřání k narozeninám 

  1.1. - Milada Zbranková 

  9.1. – Petr Chára 

13.1. – Ladislav Smílek 

 
 
 
ADRA Klub zdraví informuje 
9.ledna 2020 v 17.30 hod – Španělsko mnoha tváří 

beseda s Honzou a Darčou Husákovými  

21.ledna 2020 v 17.30 hod – Jižní Afrika 

beseda s Martinem Ondráškem  

  



Tak ho tu máme znovu. Koho? No přeci Nový rok. 

 

Většina lidí na přelomu roku tak nějak bilancuje. Co se povedlo, co jsme 

mohli udělat lépe a co jsme třeba zpackali úplně a nejraději bychom si 

ty věci ani nevybavili. 

Kdyby to tak šlo zapomenout a nikdy víc na to ani nepomyslet. 

Ale to jsem začal trochu smutně, viďte. Přece Nový rok, to je začátek 

nových 365 ( letos 366 ) dní které jsou před námi a my máme možnost 

s nimi naložit podle svého nejlepšího vědomí a svědomí. 

Zkuste si představit banku, která vám otevře váš účet. Ne ledajaký, ale 

účet, na který nemusíte vkládat, ale z kterého pouze čerpáte. 

Každý den ráno máte k dispozici 57 600.-Kč a tyto peníze musíte během 

dne vyčerpat podle vlastního uvážení. Co nevyčerpáte, závěrem dne 

propadne. Co vy na to, věděli byste si s tím rady? Protože i když vám 

večer nevyčerpané peníze propadnou, ráno máte k dispozici znovu 

NOVÝCH 57 600.- Kč a ty zase máme k dispozici a můžeme s nimi 

nakládat, jak se nám zlíbí. Jen nemůžeme odkládat a šetřit. Možná ze 

začátku si víme rady, nakupujeme vše, co naše rodina a domácnost 

potřebuje. Nejdřív věci potřebné a pak také zůstává něco i pro radost. 

Nějakou tu tretku . . . . atd. 

A teď naostro. Vůbec nic si nepředstavujte, ale vážně. 

Každý z nás každé ráno dostane 57 600 ne korun, ale vteřin. To je 

nějakých 16 hodin a záleží jen a pouze na nás, co s nimi uděláme. Jak je 

využijeme. Pro sebe, rodinu, tj. pro manžela-ku, děti, příbuzné, přátelé, 

známé, ale možná i cizí lidi. Ten čas je náš a my o něm rozhodujeme. 

Zůstává tam místo i pro našeho Boha, Spasitele, Ochránce a Průvodce 

na naší cestě k věčnosti? 



Docela dost lidí si dává novoroční předsevzetí. Já už raději NE! 

A přece bych jedno pro nás pro všechny měl. Předsevzetí správného 

rozhodnutí. V mém životě mě provází jeden biblický příběh, 

starozákonní příběh Daniele v Babylonském zajetí. 

Na začátku jeho etapy života 

zajatce se Daniel 

rozhodoval. Jak? Daniel 1.8, 

tam čteme že se Daniel 

rozhodl, Kralický překlad 

říká: ,,uložil Daniel v srdci 

svém …,, Stojíme na prahu 

nového roku 2020 a nevíme 

co nám přinese, jaký bude, 

co nás čeká a nemine. 

Mnohé věci máme ve ,, 

svých rukou ,, . To jest co 

můžeme sami ovlivnit a 

rozhodnout.  

Začněme tím nejsprávnějším rozhodnutím, chcete-li předsevzetím. 

Rozhodněme se, uložme ve svém srdci , stejně jako Daniel, že chceme 

být na té Boží straně a že s Bohem počítáme ve svém životě celých  

57 600 vteřin, aby nám pomohl je správným způsobem využít. 

Nezapomeňme, že je to: ,,On, kdo dává ustalému sílu a tomu ješto žádné 

síly nemá, moci hojně udílí.“ 

Bůh je připraven i v roce 2020 nás vést a dávat sílu na cestě 

k zaslíbenému, nebeskému Kanánu. 

 

Hynek Dona, kazatel 



 Žádný den není jen číslovkou v kalendáři 

Věříme sice v Boží prozřetelnost, ale žijeme, jako bychom věřili v 

náhodu. Odtud pocházejí mnohé nesrovnalosti v našem životě, naše 

zmatky či chybná pasivita. Děláme denně mnoho věcí, které jsme si sami 

nevybrali: někým jiným zadaná práce, nutné kontakty, anonymní klienti, 

nezáživné služební cesty. A přitom přemýšlíme, jak užitečněji bychom 

náš život mohli žít. 

A přece každé ráno dostáváme z Boží ruky celý náš den. Bůh nám dává 

den, který pro nás připravil. Není v něm ničeho příliš mnoho ani příliš 

málo, nic bezvýznamného ani zbytečného. Tento den, který máme 

prožít, je jeho mistrovským dílem. Ale my na něj pohlížíme jen jako na 

jednu stránku z kalendáře, označenou číslovkou, měsícem a rokem. 

Bereme ho na lehkou váhu jen jako list papíru. Jeden každý lidský den je 

totiž kouskem Božího království, epizodou, v níž je vše připraveno, ale 

čeká na nás, aby se mohla odehrát. 

O Božím království Ježíš řekl, že není hříčkou náhody. Má svá pravidla 

podobně jako růst pšenice. Patří k němu jistá námaha, podobná námaze 

rozsévače, správce, stavitele nebo krále, který se vydává do války. Je 

třeba vykonat tuto práci, prožít dnešní den, nenechat ho jen plynout 

nebo se jen tvářit, že ho žijeme. Prožít ho celou svou bytostí — všemi 

svými silami, celým srdcem. 

Růst Božího království však nezpůsobí žádný lidský důmysl — na to je 

příliš malý. Nestačí na to ani naše síly. Jsme ale obdařeni mocí, která 

překonává tento svět; vírou, která přenáší hory; nadějí, která překonává 

i nemožné; láskou, která zapaluje zemi. Každá minuta našeho dne, ať ji 

prožíváme kdekoliv a při jakékoliv činnosti, umožňuje Kristu žít v nás 

mezi lidmi. 

 

Podle knížky: Madeleine Delbrelová, Člověk mezi vírou a ateismem 

https://www.ikarmel.cz/produkt/clovek-mezi-virou-a-ateismem


Händelova skladba „Mesiáš“ nakrmila hladové a lidem pomohla 

zaplatit dluhy 

Vánoce jsou časem, kdy mnoho lidí poslouchá skladby oslavující 

narození Krista. Pokud máte rádi vážnou hudbu, tak si jistě rádi 

vyslechnete „Mesiáše“ od Händela. 

George Friedrich Händel se narodil v Německu, ale posledních několik 

let života strávil v Londýně. Händel byl váženým operním skladatelem, 

avšak zájem publika o jeho tvorbu začal v Anglii od určité doby upadat. 

 „Někteří lidé se domnívají, že prožíval autorskou krizi … a je docela 

možné, že uvažoval o návratu do Německa,“ řekl pro CBN News Martin 

Wyatt z londýnského muzea, zabývajícího se tvorbou tohoto 

německého skladatele. 

Tehdy pro něj Charles Jennens vytvořil anglické libreto „Mesiáše“, v 

němž použil starozákonní a novozákonní texty dokumentující proroctví 

o Mesiáši, narození Krista, jeho smrt na kříži a jeho vzkříšení. 

„Toto křesťanské poselství je částečně reakcí na tehdejší rostoucí zájem 

o deismus,“ vysvětlil Wyatt. Protože deisté nevěří v Kristovo božství, 

Jennens hledal způsob, jak deistickému myšlení čelit. 

https://www1.cbn.com/cbnnews/us/2011/December/Handels-Messiah-Inspires-Listeners-Transcends-Time?cid=EU_CBNNEWS-20191224-PROD_DM34872&bid=768619348&inid=7EFEB791-94A5-498B-8FBC-CD79B0AB72C7
https://img.krestandnes.cz/2019/12/Snímka-obrazovky-2019-12-26-o-7.52.53.png


„Jennens psal „Mesiáše“ s velkým osobním zanícením. Byl pro něj velmi 

osobní misí. Jennens byl hluboce věřící člověk, velmi oddaný křesťan,“ 

poznamenal Wyatt. 

Dochoval se dopis, ve kterém Jennens píše své přítelkyni Ruth Smithové 

o důležitosti skladby. Toužil, aby se dílo stalo slavným, protože jeho 

obsahem je tak důležité téma – život Krista – Mesiáše, kterého poslal 

Bůh. 

Během psaní prý Händel tři týdny neopustil svůj dům. Poté, co dopsal 

slavný sbor „Aleluja“, řekl: „Myslel jsem si, že vidím před sebou celé 

nebe a samotného velkého Boha.“ 

V těch časech se vystoupení často organizovala jako benefiční koncerty, 

jejichž cílem bylo pomoci lidem zaplatit dluhy a dostat se tak z vězení, či 

zajistit jídlo pro sirotky. 

Jeden dobový komentář o skladbě praví: „Mesiáš“ nakrmil hladové, 

oblékl nahé, pomohl sirotkům… více než kterékoli jiné hudební dílo v 

této nebo jakékoli jiné zemi.“ 

Skladbu „Mesiáš“ zakončil Händel zkratkou „SDG“ (Soli Deo Gloria), což 

znamená „Jedině Bohu patří sláva“. 

krestandnes.cz 

 

Hana Pinknerová: Jak na Nový rok 

Jak na Nový rok, tak po celý rok. Jako malá jsem tomu věřila. Skutečně 

jsem si představovala, že to, co budu dělat 1. ledna, budu pak jakýmsi 

setrvačným kouzlem vykonávat po celý rok. Takže jsem se pokusila 

vyhnout žehlení (což šlo) a mytí nádobí (což nešlo). Hned zrána jsem si 

oblékla něco hezkého, svátečního, slavnostně jsem se naladila a doufala, 

že mi to přes další dny v novém roce vydrží. Snažila jsem se být hodná, 

poslušná, zdvořilá, abych takovou vzornou dívkou byla i po celý další rok. 



Kupodivu mi to ten první den nového roku docela šlo. Zdálo se mi, že 

jsem docela nová bytost. Mé odhodlání ke vzornosti nacházelo dobrou 

odezvu od 

všech 

ostatních 

členů mé 

rodiny a 

nový rok 

vypadal 

docela 

slibně 

nově. Ani jednou jsem se nepohádala s bratrem a ani jednou jsem 

neodmlouvala mamince. Cítila jsem se jako nový lepší člověk, který se 

oddělil od staré pošramocené minulosti. To bylo nejspíš tím Novým 

rokem. Na začátku všechno vypadalo tak nějak snadné a jasné, ode 

dneška budu hodná. Přece platí jak na Nový rok, tak po celý rok. Ale už 

třetího nebo čtvrtého ledna bylo všechno jinak. Má dobrá předsevzetí 

nějak ztrácela sílu. Kam se to ztratilo? Začátky jsou snadné, nejtěžší bývá 

vytrvat. 

Během adventu jsem dokázala téměř každý den najít chvilku, abych si 

přečetla nějaký biblický text, abych požehnala někomu, kdo to 

potřeboval. Skoro každou čokoládu z adventního kalendáře jsem 

darovala tomu, kdo ji potřeboval ještě víc než já. Ten přehledný 

nedlouhý čas do Vánoc, které se zdály být odměnou za trpěná příkoří, 

se dal docela dobře vydržet. Odměna se byla na dosah, odříkání dávalo 

smysl. Proč to pak v jiném čase tak dobře nejde? Může to být tou 

budoucí odměnou? Normálně si ji samozřejmě neuvědomujeme. Žijeme 

tady, jako by snad nikdy neměla přijít. Nebo až někdy za věčnost. To 

vypadá hodně podobně jako nikdy. Ono se to nezdá, ale naše odměna 

na věčnosti je dost reálná a ohromná. Může být motivem našeho úsilí. 

Já vím, že tak většinou neuvažujeme, ale měli bychom. Vážně bychom 

měli. 



Teenagerka je téměř dva roky v zajetí Boko Haram, odmítá zapřít 

Krista 

Druhý svátek vánoční připomíná památku svatého Štěpána, prvního 

křesťanského mučedníka. Podle biblické tradice položil život za víru v 

Krista. 

Pokud do 19. února 2020 nigérijská teenagerka Leah Sharibu nebude 

propuštěna na svobodu, stráví přesně dva roky v zajetí teroristické 

organizace Boko Haram. 

Šestnáctiletá křesťanka byla unesena spolu se 109 dalšími dívkami 

islamisty z Boko Haram. Studentky navštěvovaly vládní dívčí školu v 

Dapči. Pět dívek při únosu zemřelo. 

 

Světová evangelikální aliance (WEA) spolu se Sdružením evangelikálů v 

Africe (AEA) nedávno požádali o modlitby za její situaci. Naléhají také na 

vládu Nigérie a mezinárodní společenství, aby zvýšily své úsilí a zajistily, 

že bude propuštěna co nejdříve. 

V březnu únosci propustili 104 dívek, ale Leah mezi nimi nebyla. 

Teroristé ji drží i nadále v zajetí, protože se nevzdala své křesťanské víry. 

Nedávno bojovníci Boko Haram popravili dvě pracovnice humanitární 

organizace a slíbili, že Leah bude otrokyní po zbytek života. Další 



křesťanka, Alice Ngaddahová, která pracuje pro Mezinárodní výbor 

Červeného kříže, byla také v zajetí a bude podle extrémistické 

organizace čelit stejnému osudu jako Leah. 

Matka křesťanské dívky navštívila v červnu Spojené státy, aby poprosila 

prezidenta Donalda Trumpa, ať zatlačí na nigerijskou vládu ve snaze o 

její propuštění. 

Rebecca Sharibu se zúčastnila panelové diskuse o pronásledování 

křesťanů v Nigérii, kterou pořádá konzervativní think tank Heritage 

Foundation. Sharibuová uvedla, že během posledních měsíců slyšela 

několikrát od nigerijské vlády o úsilí o propuštění své dcery. 

Edward Clancy, ředitel americké pobočky organizace Church in Need 

v rozhovoru pro Crux označil Leu za „žijící mučednici“, jejíž odhodlání by 

mělo inspirovat ostatní křesťany k tomu, aby se drželi své víry, i když by 

čelili extrémním výzvám. 

 

„Její víra v Krista je úžasná. Je mučedníkem pro svou víru! Zapomínáme, 

že slovo mučedník je z řeckého slova svědek. Leah, je žijící mučedníkem. 

Její víra bude inspirovat ke konverzím a k prohlubování víry. Musíme se 

modlit za její bezpečný návrat ze zajetí a dělat více pro její osvobození.“ 

krestandnes.cz 

https://cruxnow.com/interviews/2019/12/kidnapped-nigerian-teen-refusing-to-renounce-christianity-a-living-martyr-aid-worker-says/


Síla naděje – nabídka knihy 

 
Jak zvítězit nad stresem, úzkostí, depresí 

a pocitem viny? 

Jste smutní? Nestíháte v zaměstnání 

nebo v rodině? Cítíte obavy z toho, co 

vás čeká? Máte pocit viny nebo zápasíte 

s nějakou závislostí? Máte strach, jestli 

vůbec zvládnete své povinnosti 

a naplníte očekávání druhých? Možná si 

tyto otázky nekladete vy sami, ale někdo 

z vašich blízkých má problém se 

závislostí, smutkem, úzkostí, výčitkami. 

Právě teď s podobnými pocity bojují 

miliony lidí a v nesnadném boji může 

pomoci tato kniha. Nenabídne sice žádné zázračné řešení, ale ukáže, co 

vše se dá změnit! Najdete v ní odpovědi na otázky i praktické rady, které 

mohou přivést na cestu klidu, obnovy a uzdravení.  

  

Velký příběh o lásce 

 
HopeTV pro vás jako poděkování za vaši přízeň a podporu k letošním 

svátkům připravilo speciální dárek. Na Štědrý den byl na HopeTV 

YouTube kanále zveřejněn koncert Pěveckého sboru Ireny Szurmanové 

s názvem Velký příběh o 

lásce. Vy, kteří jste se v 

loňském roce ani letos na 

tuto výjimečnou duchovní 

událost nedostali, tak 

máte příležitost zpestřit si 

nadcházející dny nového 

roku. 



10 dnů modliteb 
 

„Když se pomodlili, otřáslo se místo, kde byli shromážděni, a všichni byli 

naplněni Duchem svatým a s odvahou mluvili slovo Boží.“ Sk 4,31 (ČEP) 

Ve dnech 8. až 18. ledna 2020 pořádá naše církev po celém světě Deset 

dnů modliteb za vylití Ducha svatého. Tématem setkávání v průběhu 

těchto dnů je „Hledání Božího Ducha“. 

Kromě studia zmíněného tématu se můžete v rámci modlitebních 

setkání zaměřit také na přímluvné modlitby ohledně Vašich osobních i 

sborových potřeb.  

Závěrečná sobota 18. ledna může být vyjádřením vděčnosti za vše 

dobré, co přichází z Boží ruky jako odpověď na Vaše společné modlitby. 

Doufáme, že tyto podněty pomohou, aby se Deset dnů modliteb stalo 

hlubokou zkušeností pro Vaši modlitební skupinu či sborovou rodinu. 

 

 
  



 



Newsletter HopeTV.cz  

 

 

Chtěli bychom vám popřát krásný dvacítkový rok. Přejeme vám, abyste 

v něm zažívali pokoj ve vztahu s Bohem, který slyší každého, kdo jej 

upřímně volá. Buďme světlem a radostí lidem kolem nás. Vaše HopeTV.  
  

Chcete poznat biblickou knihu 

Daniel a její postavy v 

zajímavých historických 

souvislostech? V dalším čtvrtletí 

studia sobotní školy, kdy se 

budeme setkávat s tajemníkem 

Č-S unie Církve adventistů 

Petrem Číkem, k tomu budete mít příležitost.   



 Výročí 20 let trvání 

humanitárního projektu 

BanglaKids organizace 

ADRA bylo završeno 

galavečerem v pražském 

kině Dlabačov. Fotografie 

právě zachycuje jeden 

překvapivý okamžik večera. 

  

V našem kanálu na 

YouTube naleznete všechny 

záznamy z letošního setkání 

organizace ASI - sdružení, 

jež má za cíl pomoci rozvíjet 

misijní a humanitární 

aktivity Církve adventistů 

sedmého dne.  

 Pozvání k rozhovoru do 

našeho chystaného 

projektu Utopie 2 přijal 

uznávaný filozof a pedagog 

Jan Sokol. Co si myslí o 

otázce smyslu života? Nás 

samotné to překvapilo :-)  
 

  

 Záznam Sametové 

bohoslužby ze 

společenského centra sboru 

Praha-Vinohrady, o níž jsme 

vás informovali minule, je k 

dispozici už i na YouTube.  



Křesťanský vtip 

 

 


