
 

 

„Proto ho Bůh vyvýšil nade vše a dal mu jméno nad 
každé jméno,  aby se před jménem Ježíšovým 

sklonilo každé koleno - na nebi, na zemi i pod zemí -  
 a k slávě Boha Otce každý jazyk aby vyznával:  

Ježíš Kristus jest Pán.  “ 
Filipským 2, 9.-11. 
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Úkoly  
 
 5.10.    – Ezdráš: jeho doba a poslání 
12.10.   – Nehemjáš: jeho doba a poslání 
19.10.   – Boží povolání: smysl a načasování 
26.10.   – Tváří v tvář odporu 
    

Rozpis učitelů a kázání 
 

Datum Učitel SŠ Kázání 
SŠ dětí a 
mládeže 

5.10. Bohumil Mroček 
Den díkůvzdání 

Hynek Dona 
mládež 

12.10. Petr Kimler Jiří Kloda S.Kimlerová 

19.10. Petr Chára Jaromír Juřínek Iva Burešová 

26.10. Květa Tyšerová Hynek Dona Z.Pimková 

 
Blahopřání k narozeninám 
31.10. – Ludmila Kovářová 

 
ADRA Klub zdraví informuje 
 
10.října 2019 – Co ovládá Tvoje myšlenky? 

Beseda s Mgr. Karlou Kosevovou, která se zabývá 

neurovědou a podává málo známé informace a 

souvislosti o fungování našeho mozku a myšlenek 

 

24.října 2019 – Stres v našem životě a jak se mu bránit  

Beseda s Kateřinou Janovskou, předsedkyní Národní sítě 

podpory zdraví o. s. 



 

Každý den se musíme nějak rozhodovat 

 

„Hospodine, nauč nás počítat naše dny, ať dojdeme k moudrosti srdce.“ (Ž 

90,12) 

 

„Žijeme ve světě, kde se každá cesta po několika kilometrech rozděluje na dvě, 

každá z nich po chvíli opět na dvě další a na každém z těch rozcestí stojíme před 

rozhodnutím,“ píše C.S.Lewis v předmluvě ke své knize „Velký rozvod“. 

Každý den nám přináší situace, kdy se musíme rozhodovat. Jak jednat 

s druhými lidmi, v rodině, na pracovišti, ve škole? Jak trávit volný čas? Jaké 

povolání zvolit? Jak nasměrovat svůj život? Jaký smysl životu dát? 

Protože nikdo nevíme, kolik dnů či let nám ještě zbývá, je dobré čas od času se 

ohlédnout a zrekapitulovat to, co děláme a rozlišit, co má smysl a co smysl 

nemá. Poznávacím znamením může být ne/pomíjivost plodů našeho jednání. 

Tedy to, co je jen na chvíli a to, co je trvalé. 

Co je trvalé, říká Ježíš ve svém odkazu: „Milujte se navzájem, jako jsem já 

miloval vás.“ (srov. J 15,12). To udává směr našeho každodenního rozhodování. 

Když se nám tento odkaz dostane „pod kůži“, náš život nebude marný. 

 

 

   

Život je trocha času, který nám byl dán, abychom se naučili 

milovat, a tak se připravili na setkání s Věčnou láskou. 



 

V Jeruzalémě u Západní zdi byla objevena starověká pečeť z judského 
království 

V bezprostřední blízkosti Západní zdi byla nalezena pečeť, jejíž stáří 

archeologové odhadují na 2600 let (7. stol. př. n. l.). Centimetrový kousek 

keramiky nepůsobí na první pohled zajímavě. Nese však hebrejský nápis: 

„Adenjahu, ašer al ha-bajit“ – tedy přibližně „Adenjahu, který odpovídá za 

dům“. 

 

Jde o označení jednoho z nejvyšších královských úředníků, známé z různých 

míst Bible. Z Bible známe i jméno Adenjahu (česky překládáno jako Adonijáš). 

Z toho však nelze ukvapeně dovozovat, že by pečeť patřila přímo lévijci ve 

službách krále Jošafata (Chr 2,17). Pečeť našel dobrovolník, prosévající odpadní 

materiál, vykopaný v roce 2013 u paty Západní zdi při Robinsonově oblouku. 

„Je to vůbec poprvé, co byla v Jeruzalémě v rámci archeologických vykopávek 

objevena pečeť tohoto typu. Tuto pečeť užíval představený vysokých úředníků 

královského domu [domem se tedy nemíní Chrám] v době judského království. 

Bezpochyby lze tedy mluvit o nálezu mimořádného významu,“ řekl k tomu 

archeolog Eli Šukron. Ten vedl vykopávky u základů Západní zdi při severní části 

Davidova města, během kterých byl materiál získán. 

Pročišťování a zkoumání „odpadu“, potrvá ještě dlouho, takže se můžeme 

dočkat i dalších překvapení. 

  



 

Jiří Moskala – PŘÍBĚHY BOŽÍ MILOSTI 

Kniha „Příběhy Boží milosti – Evangelium podle Ezdráše a Nehemjáše“ je 

další  knihou z edici „Teologie“. Knihu vydává Advent-Orion ve spolupráci s 

Adventistickým teologickým institutem a křesťanskou organizací INRIroad. 

Kniha nabízí bližší pohled na třináct vybraných témat, která se v Ezdráši a 

Nehemjáši objevují. V každé kapitole se autor snaží představit čtenářům tyto 

starozákonní texty jako „evangelium“ – dobrou zprávu o našem Bohu. 

 Knihy Ezdráš a Nehemjáš jsou vzácnými drahokamy. Je třeba je studovat a 

objevovat jejich krásu. Jsou jako zářící diamanty, které přinesou radost těm, 

kdo je ocení a kdo se z nich 

poučí. Pomáhají nám 

nahlédnout do napjatého 

zápasu mezi mocí Boží milosti 

a mocí hříchu. Tyto biblické 

knihy jsou důkazem, že Bůh 

může zvítězit, budou-li s ním 

lidé úzce spolupracovat. 

Pokud budeme Boha 

skutečně poslouchat a 

následovat jeho laskavé 

pokyny, pak i naše životy 

mohou být plné pokoje, 

radosti a blaha. Především 

však bude oslaveno Boží 

jméno. A to je poselstvím i 

těchto nevšedních 

starozákonních příběhů 

zaznamenaných v knize 

Ezdráše a Nehemjáše. Jejich 

poselství je stále aktuální. 

Kniha má 128 stran, 

formát 15 × 21 cm, je brožovaná a její cena je 130 Kč. 

  

https://www.casd.cz/jiri-moskala-pribehy-bozi-milosti/
http://www.casd.cz/wp-content/uploads/2019/09/Kniha-Příběhy-Boží-milosti-obálka.jpg


 

Ve stínu Anne Frankové? Vyšel Deník Renii Spiegelové 

 

Po desetiletích zapomenutí a letech příprav vychází deníky a další texty Renii 

Spiegelové (1924-1942), náctileté básnířky a oběti holocaustu. Pod titulem 

„Reniin deník: Život mladé dívky ve stínu holokaustu.“ 

Renia Spiegelová byla jako autorka objevena roku 2012 kdy jej vytáhla její 

příbuzná z rodinného sejfu a nechala přeložit do angličtiny, respektive 2016, 

kdy byl deník publikován v polštině. Její život už se stal námětem divadelní hry, 

byl o něm natočen dokumentární film „Rozbité sny“ (Broken Dreams 2019) a 

byl využit ve výuce o šoa. Tak jako další „dětští deníkáři“ – Hana Goldszajdová, 

Rutka Laskierová, Dawid Rubinowicz nebo český Petr Ginz – má v jednom 

„smůlu“. Přišla po Anně Frankové, jejíž deník byl v roce 1952 publikován jako 

první. Podobně jako v případě Laskierové, také Spiegelovou označují média za 

„polskou Annu Frankovou“. 

Půl století literárních i psychologických výkladů udělalo své, a tak se deníky 

těchto autorů nevyhnou neustálému srovnávání svých příběhů s životem Anne 

Frank. 

Renia Spiegelová se narodila v polských Uhryńkowcích (dnes Ukrajina), vesnici 

na jih od Tarnopole. Žila ve stínu o šest let mladší sestry Ariany, předválečné 

dětské filmové hvězdy. Toto „zázračné dítě“ a „polskou Shirley Temple“, jak ji 

nazývali v dobovém tisku, přivedla k filmu maminka Róża, která s ní pak bydlila 

ve Varšavě. Jaké byly vztahy mezi rodiči není jasné, nicméně tatínek Bernard 

Spiegel je v celém příběhu okrajovou postavou a během války mizí beze stopy. 

V roce 1939 odchází patnáctiletá Renia k prarodičům do Przemyśle a nastupuje 

zde Dívčí gymnázium Marie Konopické. Brzy nato končí v důsledku 

protižidovských opatření Arianino filmové působení. Matka přivezla do 

Przemyśle i ji a sama se rozhodla pro žít na falešné doklady pod jménem Maria 

Lesczyńska ve Varšavě, kde pracovala v luxusním Hotelu Europa, který v té 

době už obsadili nacisté. I to, proč se matka rozhodla právě takto (zda bylo 

důvodem zachránit Arianinu kariéru, jak se uvádí) a co prožívala ona, už asi 

zůstane tajemstvím. Polská invaze dívky od matky oddělila a Renia se s ní už 

neshledala. 

Právě v novém prostředí, na počátku druhé světové války, se začala Renia 

obracet ke „svému milému deníčku“ jako tolik dospívajících té doby. Deník to 

byl samozřejmě tajný, zachycující myšlenky, začátečnické literární pokusy, dívčí 



 

tajemství. Kromě stesku po mamince (už ne tak po otci), každodenních radostí 

a strastí, je tu však i strach z války. – Bombardování, život ve městě rozděleném 

na německou a sovětskou zónu. 

Do roku 1941 žila v sovětské zóně, chodila do koedukované školy, kde žáci 

mimo jiné vydávali školní časopis. Vycházely v něm i Reniiny básně. Bylo to pro 

ni (relativně) šťastné období. A navíc, tehdy vstoupila do jejího života 

opětovaná láska, která jí málem zachránila život. 

Její přítel, o dva roky starší Zygmund Schwarz (1922-1992) byl aktivním členem 

odboje a synovcem člena židovské rady. Propašoval obě sestry z ghetta – 

zachránit se mu podařilo však jen Arianu. Té poskytla krytí jedna polská rodina, 

zatímco Renia se spolu se Zygmundovými rodiči ukryla na půdě domu jeho 

strýce. Před odchodem svěřila deník Zygmundovi. Úkryt byl ovšem po několika 

dnech prozrazen a nacisté všechny ukryté vyvedli na ulici a zastřelili. 

Róża Spiegelová se s Arianou shledala ještě během války. Podařilo se jí opatřit 

(1942) falešné papíry i pro ni jakožto svoji dceru, nyní jménem Elżbieta 

Lesczyńska, a po válce na tytéž doklady emigrovat do USA. Obě se i zde 

vydávaly za polské katoličky. Róża-Mary se znovu vdala, svému manželovi 

nikdy neprozradila, že je Židovka. Ariana to svému manželovi prozradila až po 



 

matčině smrti v roce 1969 – ve svých 39 letech. A to i přes to, že její manžel byl 

rovněž Žid a emigrant. 

To bylo zřejmě jedním z důvodů, proč rodina schovala deník, který Roze 

Spiegelové předal v 50. letech Zygmund Schwarz. Ačkoli byl autorem 

posledních řádků deníku a ponechal si kopii, v níž si do konce života si 

pravidelně četl. Neměl však potřebu jej zveřejňovat. – Tak se stalo, že založený 

deník objevila až v roce 2012 Arianina dcera Alexandra Bellaková. Když 

pochopila, co to vlastně objevila, založila Nadaci Renii Spiegelové, postarala se 

o vydání knihy i náležité PR. 

Texty vychází včetně dodatku Zygmunda Schwarze: „Tři klíče! Tři ztracené 

životy! Stalo se to minulou noc v 10:30. Osud se rozhodl, že mně vezme tři mé 

nejmilejší. Můj život je ztracený. Slyším jen výstřely, výstřely, výstřely… Má 

nejmilejší Renusio, tak skončila poslední kapitola Tvého deníku.“ 

 

 

 Králův kříž 

Známý manhattanský pastor a 

myslitel Timothy Keller 

označený časopisem 

Newsweek za „C. S. Lewise 

21. století“ předkládá čtenářům 

překvapivě svěží pohled na 

Ježíše Krista, v jehož příběhu 

vidí klíč ke smyslu našeho 

života i světa. Tak jako ostatní 

jeho knihy i tato je určena všem 

přemýšlivým čtenářům – 

věřícím, duchovně hledajícím i 

skeptikům. 

 „Králův kříž je čtivým populárním komentářem k evangelijnímu 

příběhu, který může být jak vhodným doprovázejícím úvodem pro toho, 

kdo bere Nový zákon do ruky poprvé, tak osvěžujícím zdrojem nových, 

mnohdy překvapujících pohledů i pro ty, kterým je biblický text důvěrně 

znám.“                                                      Prof. PhDr. Tomáš Halík, Th.D. 



 

Malý pozdrav z naší výpravy po řece Thompson River   

Eva a Jerry Šlosárkovi 

 

  



 

K besedě s Mgr. Karlou Kosevovou  - „Co ovládá Tvoje myšlenky?“ 

  

 
„Zdravím Vás všechny přátele a známé,  

tak konečně mám finalizaci přednášek a seminářů na téma Co ovládá Tvoje 

myšlenky? Absolvovala jsem semináře na téma neurovědy ve školství, nicméně 

přednášky a semináře spojuji jednak s dlouholetou pedagogickou praxí (více 

než 15 let), ale i s teologickým vzděláním a využívám bohaté praxe v sociální 

oblasti (práce v různých 

stacionářích). Neurovědy mne 

fascinují již od roku 2015, 

hlavně tedy jejich praktická a 

využitelná část. Od té doby se 

této tématice věnuji a přeložila 

jsem tři knihy od Dr. Caroline 

Leaf. Od doby, kdy vydávám 

knihy, mne spousta lidí žádala 

o pomoc. Knihy mají velký 

úspěch, ale chyběla návaznost 

na praxi a právě tu praxi 

spousta lidí nejvíce potřebuje. 

Mezitím jsem prodala spoustu 

knih i nevěřím, které knihy 

také velmi zaujaly, jelikož se 

dotýkají oblastí, které 

potřebují řešit. Mezitím jsem 

ovšem sledovala i další 

odborníky pracující v tomto 

oboru, pedagogy využívající neurovědy v oblasti školství, nejlepší odborníky z 

oblasti neurověd, kteří se angažují v duchovní oblasti a předkládají další 

praktické návody na obnovu mysli.  Absolvovala jsem několik telefonátů a bylo 

mi řečeno, že i křesťané hledají nějakou duchovní využitelnou terapii, ne jen 

metodu RUŠ. Po mnohaletém studování jsem se dala do tvrdé práce a 

výsledkem jsou semináře, které mají být hlavně duchovní, tedy založené na 

naší pevné víře v Pána Ježíše, ukazují na neuvěřitelné dokonalé Boží dílo (jak 



 

funguje vesmír, naše tělo, atd.). Dále mají být praktické, to je jejich nosná část 

(o to tu jde především - dát věřícím i nevěřícím možnost nahlédnout hlouběji 

do své podstaty bytí a konečně překonat bloky, které je trápí dlouhá léta), 

zároveň jsou i evangelizační. Semináře obsahují i témata v současné době tak 

zanedbávaná, jako je rozdíl mezi duchem, duší a tělem, přičemž duchovní 

oblast je pro každého člověka, jak víme, naprosto klíčová. Nádhera 

stvořitelského díla, dokonalost mají být představeny nevěřícím a jako třešnička 

na dortu je snaha řešit jejich reálné potíže, skutečně těmto lidem pomoci. Jako 

teoretický základ jsou knihy od Dr. Caroline Leaf plus můj další materiál k 

prohloubení praktické části (workshopy).“ 

 Mgr. Karla Koseva 

Nakladatelství UNIVERSE PRESS 

ředitelka nakladatelství, překladatelka 

 

 

 

 

 

  



 

Archeologové se domnívají, že našli biblické město Emauzy 

 

Archeologové věří, že objevili polohu města Emauzy, kde se Ježíš zjevil dvěma 

ze svých učedníků po svém vzkříšení. 

Jak uvedl Haaretz, archeologové ve francouzsko-izraelské výpravě v Kirjat-

jearim, která začala v roce 2017, našli masivní starobylou zeď pevnosti z 

helenistické éry. 

Kirjat-jearim je v blízkosti Jeruzaléma a ve Starém zákoně je tato lokace 

zmíněna několikrát. Měla zde být místěna archa smlouvy, než byla truhla 

odvezena králem Davidem do Jeruzaléma. 

Podle vědců by objev mohl pomoci identifikovat polohu biblického města 

Emauzy. V evangeliu sv. Lukáše je napsáno, že to bylo na cestě do Emauz, kde 

se Ježíš poprvé objevil před dvěma ze svých učedníků po svém vzkříšení z 

mrtvých. 

Později, když přišli do města, Ježíš přijal pozvání k jídlu, když nastal večer. Když 

Kristus lámal chléb a požehnával jídlo, oči učedníků se otevřely a poznali jej. 

Podle evangelia byla vesnice od Jeruzaléma kolem 11 kilometrů. 

Haaretz uvádí, že připravovaná studie z expedice, která bude zveřejněna 24. 

října, přináší informace, které by mohly mít „širší důsledky pro biblickou 

archeologii a křesťanskou historii“. 

Vědci naznačují, že kopec Kirijat-jeraím a přilehlé město Abú Ghoš lze 

identifikovat jako biblické město Emauzy. Finkelstein a Römer naznačují, že 

https://www.haaretz.com/israel-news/.premium.MAGAZINE-israeli-archaeologists-may-have-found-emmaus-where-jesus-appeared-after-crucifixion-1.7774167


 

Kirjat-jearím jsou Emauzy, protože západně od Jeruzaléma neexistuje žádná 

další známá helénistická pevnost. 

„Geograficky si domnívám, že vzdálenost od Jeruzaléma sedí, takže si myslím, 

že Kirijat- jearim by mohl být Emauzy v Novém zákoně,“ uvedl Römer. 

Jak poznamenává Haaretz, většina míst uvedených na seznamu 

v 1.Makabejské lze identifikovat jako místa, která leží severně, jižně nebo 

východně od Jeruzaléma. Na některých z těchto míst archeologové našli zbytky 

jiných helenistických opevnění. 

Podle Haaretz se jiní domnívají, že dnešní vesnice Motza, která leží mezi Kirijat- 

jearimem a Jeruzalémem, je identická s biblickým městem Emauzy. Tato 

vesnice je však příliš blízko Jeruzaléma, než aby odpovídala popisu v Lukášovi. 

Podle Römera je slovo „Emauz“ řeckou verzí hebrejského slova „horký 

pramen“. Řekl, že by pravděpodobně mohlo existovat několik měst sdílejících 

toto jméno. 

 

  



 

  



 

Newsletter HopeTV.cz  

 

 

 

V těchto dnech pro vás 

natáčíme epizody 

čtvrtého čtvrtletí 

seriálu Bible pro 

dnešek. Pozvání ke 

společnému studiu 

biblických knih Ezdráš 

a Nehemjáš přijal 

teolog Josef Dvořák. 

Diskuze s ním jsou 

natolik zajímavé, že můžete očekávat epizody s poněkud delší stopáží :-) 

 

Další "ADRA příběhy 

o pomoci" vás 

zavedou na Fidži, 

Šalamounovy ostrovy 

nebo do Austrálie. 

Tam všude můžete 

vidět, jak různorodá 

může pomoc být. A 

určitě se podívejte na 

8. epizodu - příběh 

ženy jménem 

Suzanna. 

 

 



 

Ve studiu HopeTV natáčel 

vedoucí oddělení mládeže 

při Interevropské divizi 

Církve adventistů sedmého 

dne Jonatan Tejel. V 

rozhovorech s několika 

mladými lidmi se dozvěděl 

o jejich aktivitách v rámci 

Církve adventistů v naší 

zemi. Pořízený materiál 

bude sloužit Interevropské 

divizi v další práci s mládeží. 

 

 

K biblickému studiu sobotní školy ve čtvrtém čtvrtletí vám poslouží nejen náš 

seriál Bible pro dnešek, ale i právě vydávaná kniha z nakladatelství Advent-

Orion Příběhy Boží milosti od Jiřího Moskaly. Přejeme vám příjemné studium. 


