
 

„Ale vy, milovaní, budujte svůj život na přesvaté 
víře, modlete se v Duchu svatém,  

uchovejte se v lásce Boží a očekávejte milosrdenství 
našeho Pána Ježíše Krista k věčnému životu. “ 

Juda 1, 20.21. 
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Úkoly  
 
  2.11.- Nespravedlnost pod pláštěm zbožnosti 
  9.11.- Boží slovo, radost a slzy 
16.11.- Náš odpouštějící Bůh 
23.11.- Bůh smlouvy 
30.11.- Seznamy a rodokmeny 
    
Rozpis učitelů a kázání 
 

Datum Učitel SŠ Kázání SŠ dětí a 
mládeže 

2.11. Pavel Pimek J.Stejskal Iva Burešová 

9.11. Bohumil Mroček Hynek Dona Petr Chára 

16.11. Pavel Pimek L. Obadalová Soňa Mročková 

23.11. Květa Tyšerová Milan Kubičík Iva Burešová 

30.11. Frant.Tomanec Marek Wagner Petr Chára 

 
 
Blahopřání k narozeninám 
  4.11.  - Tomáš Češek 
13.11. -  Elen Jančová   
 
ADRA Klub zdraví – Malý sál Komunitního  centra  
7.listopadu 2019, 17.30hod – Karimatka, stan a Izrael 
Beseda s Jiřím Vodákem. 
14.listopadu 2019, 17.30hod – Bezbariérové město Valašské 
Meziříčí. Beseda s garantem města bez bariér místostarostkou 
Zdislavou Odstrčilovou a jejími hosty. 
21.listopadu 2019, 17.30hod – Dětské úsměvy v Keni. Beseda 
s Mgr. Lubomírem Krhutem o cestách za dětmi z dětských domovů 
v Keni 



Modlitební týden 2019 
 
Každoročně je podzim je v naší církvi časem, kdy se společně na celém 
světě scházíme k modlitbám a duchovnímu rozjímání. Modlitební týden, 
který proběhne v termínu od 2. do 9. listopadu, je příležitostí prožívat 
duchovní společenství s blízkými lidmi z našeho okolí. 
  
 „Ovšem, Panovník Hospodin nečiní nic, aniž by zjevil své tajemství 
prorokům, svým služebníkům.“ (Am 3,7) 
Letošní přednášky nesou název „Boží poselství pro lidi“. V průběhu 
tohoto týdne budeme přemýšlet nad řadou důležitých otázek, které se 
týkají jedinečného daru proroctví: Proč Bůh posílal svoje proroky? Jaké 
jsou znaky pravého proroka? Jak bychom mohli vykládat prorocké 
slovo? Autoři Marcos a Claudia Blanco nás v důkladně promyšlených a 
inspirujících přednáškách povedou k přemýšlení o těchto důležitých 
otázkách. Závěrečná přednáška s názvem „Prorok pro lid doby konce“ je 
výběrem z knihy Ellen Whiteové. Je v ní zdůrazněno, že Bible je jediným 
pravidlem a kritériem víry a praktického života. 
 

 

  



Usnesení Sněmovny k antisemitismu a Izraeli z 22. října 2019 
 
Poslanecká sněmovna: 
1. důrazně odsuzuje všechny projevy antisemitismu směřující proti 

jednotlivcům, náboženským institucím, organizacím, jakož i Státu 
Izrael, včetně popírání holocaustu; 

2. odmítá jakékoliv zpochybňování práva Státu Izrael na existenci a 
obranu; 

3. odsuzuje veškeré aktivity a prohlášení skupin, které vyzývají k 
bojkotu Státu Izrael, jeho zboží, služeb či občanů, ať již na území 
České republiky, či na mezinárodních fórech; 

4. vyzývá vládu, aby jak doma, tak i v mezinárodních vztazích rozhodně 
vystupovala proti všem formám antisemitismu; 

5. žádá vládu, aby na půdě Evropské unie, Organizace spojených 
národů a dalších mezinárodních institucí odmítala finanční podporu 
ze zdrojů těchto organizací pro taková hnutí, organizace a spolky, 
které vyzývají k bojkotu Státu Izrael; 

6. doporučuje vládě, aby jak doma, tak v rámci Evropské unie 
zintenzivnila aktivity v oblasti prevence antisemitismu a zasazovala 
se o zajištění větší bezpečnosti pro jednotlivé osoby, organizace a 
instituce, které by se mohly stát terčem antisemitských útoků. 
 

  

https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/snemovna-antisemitismus-izrael-usneseni.A191022_163907_domaci_kop


Konference mužů 2019 

Celých deset dlouhých let jsme my, muži v našem sboru, odolávali všem 
dobře míněným pozváním na konference mužů pořádané naší církví, až 
na jednu vyjímku  (jednoho bratra). Snad proto, že jsme si nedovedli 
představit prožít tři dlouhé dny a večery úplně sami bez našich 
milovaných žen a dívek, pouze v kruhu 50-60 mužů v jedné - uznávám 
větší - místnosti nebo sálu.  Až do letošního roku. Snad i názvy lokalit, 
jako Visalaje  nebo  Ježonky  nebo  Rezek ….  ve mně nevzbuzovaly žádná 
pozitiva k účasti. Ale  Luhačovice, Karlovy Vary, Lázně Bohdaneč, 
Poděbrady atd.,  tak to je jiné.  
 Lázeňský život se mi vždycky líbil a snad to bylo právě toto místo, které 
mi dodalo odvahy oslovit v našich mužských řadách  potencionální 
účastníky k návštěvě jedenácté konference mužů v Luhačovicích 
v hotelu Harmonie II. 
  A tak jsme tedy v pátek 11.10.2019 odjížděli plni očekávání na 
zkušenou do lázeňského komplexu.    Prezentace všech účastníků byla 
v 16 hodin a již v 18 hodin byla podávaná  večeře!!! 

  Začátek byl tedy moc milý a také velmi 
chutný. Dvě jídla podle našeho přání a 
dokonce možnost přidání – již zde jsem 
byl spokojen. Program však pokračoval a 
musel jsem tedy omezit a to velmi 
výrazně moje návyky a zvyky, a místo 
odpočinku a přemýšlení na loži jsem se 
zúčastnil s ostatními večerního 
programu s naším hostem a hlavním 
řečníkem br. Josefem Slowíkem Ph.D. 
  Bratr Slowík je autorem několika knih, 

je speciální pedagog  a věnuje se problematice výchovy, vzdělávání, 
osobnostního rozvoje a sociální integrace lidí s handicapem. 
Přednášky byly tedy hlavně o komunikaci. 
Po druhé večeři  odjíždíme  výtahem do čtvrtého patra do našeho 
prozatímního hotelového   domova, kde s br. Pavlem Šulákem usínáme 
spánkem spravedlivých až do ranních hodin následujícího dne. Po 
sobotní snídani přichází chvalozpěvy za vydatné podpory místní kapely 



a potom se zase zabýváme komunikací mezi lidmi obecně, a nebo mezi  
partnery. Odpoledne se pak jdeme projít okolo přehrady, což jsem 
upřímně moc v plánu neměl, ale br.Pavel Šulák se nedal přemluvit 
k odpočinku. Pouze s jednou berlí jsme se tedy vydali splnit časový 
limit pochodu. Naivně jsem si myslel, že to bratr třeba v půli vzdá a 
vrátíme se, nebo  alespoň si odpočineme někde na lavičce, protože 
počasí bylo velmi krásné, ale spletl jsem se. Pavel  byl stále v očním 
kontaktu s ostatními účastníky této hromadné procházky a to hlavně  
díky okrouhlosti zmíněné přehrady. A protože  před námi jdoucí viděl,  
okamžitě nabyl pocit, že naše ztráta není nějak výrazná a tudíž není 
důvod to vzdát nebo se dokonce potupně vracet zpět. A tak jsme to sice 
poslední, ale i tak  v určeném limitu zvládli. Po tomto aktivním 
odpočinku znovu usedáme na již naše místa a posloucháme další 
z přednášek o komunikaci. Je pro mě zajímavé zjištění že ostatní  mojí 
bratři zůstávají ve společných prostorách i po druhé večeři a to až do 
pozdních nočních hodin a stále si mají co povídat !???? 

 
 Nedělní ráno nás 
znovu probouzí do 
krásného slunného 
dne a po vydatné 
snídani švédských 
stolů zasedáme a 
znovu se 

vzděláváme 
v otázkách 

komunikace. 
Obědem naše sejití, a tím i jedenáctá konference mužů pomalu končí, 
balíme všechny naše věci a za dobrého pocitu opouštíme naše pokoje a 
odjíždíme zase tam, kde je nám vždycky moc a moc dobře.  
Ale stejně si myslím, že na další konferenci v roce 2020 znovu vyrazíme 
a to ve větším počtu než letos, protože si od vás přece jen potřebujeme  
malinko odpočinout.  Za ty peníze -  proč ne ! 

                                                                                                                                              
Petr Chára 



Mírák byl NEpopsatelný 
 

Oblíbená ostravská akce, na níž si už 
pětatřicet let adventističtí mládežníci 
nacházejí cestu, začala v pátek 18.října 
2019. Pořadatelé Míráku pojali letošní 
program více jako bohoslužbu a událost 
tak měla především oslavit našeho 
nebeského Krále. Mimoto na návštěvníky 
čekalo několik novinek. 
“Připadá nám, že se mezi mladými, ale i v 
dnešní církvi obecně, mluví málo o Bohu. 
O tom, jaký je,” říkají organizátoři. Bohoslužba tak nesla podtitul 
Nepopsatelný. 
Zvoleného tématu se poprvé v historii Míráku neuchopil hlavní řečník, 
ale řečnice. Tou byla Silva Slavíková, jež se ve svém životě snaží neustále 
hledat přítomnost Boha i Jeho vůli. Kromě ní se před mládežníky 
postavily i chválící kapely, vedoucí pěti seminářů a další vystupující.  
 
A jak vidí akci přímá účastnice? 
 
Letošní Mírák se konal jako vždy na VŠB v Ostravě. Hlavní myšlenkou 
bylo, že Bůh je pro nás opravdu nepopsatelný, protože na život každého 
z nás Bůh působí jinak.  
V pátek organizátoři připravili muzikál Jsem tu s tebou, ve kterém se 
představili muzikanti a herci z kapely Only His. Vystoupení předcházel 
dlouhý a poctivý nácvik. Představení  reflektovalo životy současných 
křesťanů, proto byl  program přístupný nejen mládežníkům, ale i všem 
dalším věkovým kategoriím. Muzikál měl velký úspěch a to herce velmi 
potěšilo. Následovala tzv. kavárna, kde si mohli všichni účastníci posedět 
a objednat si něco dobrého. 
Já s Kačkou jsme do Ostravy jely až na sobotu a cesta byla velmi 
zajímavá. Při přestupu nám ujel vlak a my musely půl hodiny čekat na 
další. Když jsme konečně dorazily do Ostravy, setkaly jsme se 
s kamarády z naší skupiny „Patifátka“, jak jsme se nazvali na letošním 



kongresu mládeže MSS. Společně jsme jeli tramvají na VŠB. Přijeli jsme 
trochu později, a tak jsme nestihli začátek Míráku a neměli jsme si ani 
kam sednout. Proto jsme dopoledne využili na procházku a povídání. Je 
jedno, kde jsme. Pokud strávíme čas s lidmi, které máme rádi a s Bohem, 
je to ten nejlépe strávený čas.  
Následoval oběd a po něm odpolední program, jehož hlavním tématem 
byla modlitba. Netradiční modlitbou tato část také končila – bez bot. 
I tento rok pro nás byly připraveny úžasné workshopy, které jsme si moc 
užili. Vybrali jsme si workshop Duchovní cesta. Dostali jsme obálky a 
v nich text, nad kterým si měl každý udělat své ztišení s Bohem. Poté 
opět následovala kavárna. My jsme tohoto času opět využili na povídání. 
Loučení bylo opravdu těžké, ale už brzy se s našimi přáteli zase uvidíme. 
 
Mírák je každoročně jedna z nejlepších akcí a ani letošní rok nebyl 
vyjímkou. Byl zkrátka Nepopsatelný, jako náš Bůh. 
 

Adéla Vráblová 
 
 
 

  



Slavíme Den reformace! 
 
31. října 1517, přesně před 502 lety, přibil Martin Luther na dveře 
wittenberského kostela svých 95 tezí, které se staly symbolem počátku 
reformace. Reformátora Luthera dnes zná celý svět. Jaký byl ale ve 
skutečnosti? 

📚 V knížce Dopisy blízkým ho můžete skrze osobní korespondenci 
zahlédnout jako člověka z masa a kostí. Začtěte se do ukázky: 
 
“Chystám pojednání proti soukromé mši a studuji 1. Kor. kap. 13 a 
některé další pasáže, kde lze najít učení o ospravedlnění. Moje Katka 
jezdí, kočíruje, osívá svá pole, nakupuje dobytek, vyvádí ho na pastvu, 
vaří pivo a srdečně Tě zdraví. Krom toho všeho se vsadila o 50 zlatých, že 
do Velikonoc přečte celou Bibli. Myslí to vážně. Už začala Pátou 
Mojžíšovu.” 
(Justu Jonasovi, 28. 10. 1535) 

 

 
 



  

  



Vzniká animovaný seriál Labyrint světa a ráj srdce 
 
V roce 2020 si budeme připomínat výročí 350 let od úmrtí významné 
moravské osobnosti – Jana Amose Komenského. Při této příležitosti 
chceme formou animovaného seriálu zpracovat nejznámější literární 
dílo Jana Amose Komenského – Labyrint světa a ráj srdce. Jde o 
alegorický příběh poutníka, který se svými průvodci prochází světem 
(labyrintem) a nahlíží do všech hlavních oborů lidské činnosti a povolání. 
Nakonec je celým světem zklamán a v zoufalství se obrací do svého 
srdce, ve kterém se setkává s Bohem. Druhá část knihy – Ráj srdce – 
popisuje krásné a rozkošné spojení s Bohem, které člověku přináší 
skutečné vnitřní naplnění a smysl života. 

Kniha Labyrint světa a ráj srdce je obecně známá mezi lidmi v České 
republice stejně jako její autor, který se v soutěži České televize o 
Největšího Čecha v roce 2005 umístil na čtvrtém místě. Naším záměrem 
je využít popularitu Komenského a předat jeho nadčasový odkaz sérií 
krátkých animovaných filmů. Ty se budou šířit prostřednictvím 
televizního vysílání i na sociálních sítích v on-line prostředí. Komenský 
pracuje s příběhem plným překvapivých zvratů a dialogů, nadějí a 
následných zklamání, a to odpovídá realitě, kterou vesměs všichni lidé 
ve svých životech sami zažívají. Proto je tento příběh stále aktuální, jeho 
poselství přesahuje dobu svého vzniku a je dnes stejně živé, jako před 

https://img.krestandnes.cz/2019/10/Snímka-obrazovky-2019-10-31-o-6.19.39.png


čtyřmi stoletími. O nadčasovosti knihy mimo jiné svědčí i 123 vydání 
tohoto díla v průběhu několika staletí. 
Komenský vede čtenáře k niternému vztahu s Bohem. Ukazuje, že ve 
světě člověk nemůže najít skutečné naplnění a radost. Opravdový život 
začíná v srdci, nikoli ve vnějších věcech, filosofiích či náboženských 
úkonech. V srdci se člověk může spojit s Bohem a najít opravdový a 
trvalý pokoj bez ohledu na životní okolnosti, které ho obklopují. Tím se 
Komenského dílo stává dobrou zprávou, evangeliem o Boží lásce a 
odpuštění skrze Ježíše Krista. 
Animovaný seriál Labyrint světa a ráj srdce tvoří spolek České studny v 
koprodukci s firmou FILM21. Jedná se o 26 pětiminutových dílů 
tragikomické alegorie s aktuálním přesahem do reálného světa dnešních 
lidí. Dokončení je plánované na podzim roku 2020, kdy bude odvysílán v 
TV. Scénáře zpracoval Adam Parma na podkladě Komenského knihy. 
Dialogy namluvili známí herci Jiří Lábus a Oldřich Kaiser, ilustrace kreslí 
Daniel Jurčo. 

Zdroj Křesťan dnes 

 

 
Praha se bude modlit za probuzení nonstop uctíváním 

Světlana Vránová, hlavní organizátorka akce Praha v ohni, v rozhovoru 
představila modlitební iniciativu za probuzení v České republice, která 
se bude konat počátkem listopadu v Praze. 

Můžete blíže popsat akci Praha v ohni? Je to první akce svého druhu 
nebo se již v minulosti konala? 

„Praha v ohni“ není žádnou samostatnou akcí. Je to prostě další – již 
jedenáctý – Stánek uctívání. Stánky uctívání, tedy víkendové nonstop 
uctívání, pořádáme v Praze pravidelně jednou až dvakrát ročně už řadu 
let. Jediné, co bude tentokrát jinak, je širší mezinárodní účast. 

Představte tedy Stánky uctívání. Jak jste přišli na myšlenku pořádání 
víkendů nepřetržitých chval? Měli jste inspiraci v nějakém hnutí?  



Před lety jsme začali jezdit na Sukkot – Svátek stánků do polského města 
Kalisz. Vizí pořadatelů tam je, shromáždit na čas židovského sukkotu do 
Kalisze evropské národy, aby společně vyvyšovaly jméno Ježíše Krista 
nad Evropou, Izraelem, Polskem, svými národy… Do Kalisze se sjíždělo 
dvanáct, třináct, dokonce i šestnáct národů a celý týden tam nonstop 
zněly chvály ve všech možných jazycích a čeština nikdy nechyběla. 
Zažívali jsme tam úžasné chvíle a chtěli jsme něco podobného mít i 
v Čechách. Ve stejné době u nás začaly na různých místech vznikat 
Davidovy stánky. Tam ale jde jen o několik hodin uctívání. A tak slovo 
dalo slovo a od roku 2012 jsme začali v Praze pořádat Stánky uctívání, 
což jsou víkendy, kdy se ve dvouhodinových strážích nonstop střídají 
chválící týmy ve chválách a uctívání. Inspirací pro vznik Stánků uctívání 
tedy byly Sukkot v Kaliszi a Davidovy stánky v ČR. 

Již jste zmínila, že součástí víkendu Praha v ohni má být také setkání 
Národy žehnají národům. Co si pod tím můžeme představit? 

Tady zase bereme inspiraci z polského Kalisze. Tam vždy v hlavním sále 
běží nonstop uctívání a ve druhém menším sále se každý večer na dvě 
hodiny scházejí přítomné národy – někdy k nějakému vyučování, jindy 
ke vzájemným modlitbám. Všimli jsme si, že když se příslušníci různých 
národů spojí v modlitbě za jiný národ, Pán Bůh se k tomu zvláštně 
přiznává. Proto nechceme minout příležitost, kterou k podobným 
modlitbám budeme mít. Konkrétní podobu, jak to udělat, zatím 
hledáme. 

Stanovili jste si nějaký cíl, co chcete akcí Praha v ohni dosáhnout? 

Naším cílem je, aby se český národ vrátil k Hospodinu. K tomu vede 
spousta cest a jednou z nich je podkopávání ďáblova trůnu vyvyšováním 
Krista. I to se může dít různými způsoby a jedním z nich jsou naše Stánky 
uctívání, k nimž patří i letošní Praha v ohni. A jsme rádi, že nám naši 
zahraniční přátelé přijedou pomoci do této vize vstoupit. 

Zdroj Křesťan dnes 



 

Newsletter HopeTV 

 

Víte, že projekt humanitární 
organizace ADRA, zaměřený na 
vzdělávání bangladéšských dětí letos 
slaví 20 let od svého vzniku? S 
pracovníky ADRY jsme připravili 
vzpomínkový dokument, v němž 
vystoupily i klíčové osobnosti z 
počátků tohoto projektu. 

 
 
Středa 6. listopadu bude ve znamení 
akce Cena Michala Velíška. V pražské 
Primátorské rezidenci proběhne 
dopoledne série seminářů se 
zajímavými osobnostmi na téma 
"odvaha být jiný" a na ně naváže 
slavnostní předání ceny. Semináře pro 
vás budeme natáčet. 
 

Podívejte se na zvláštní svědectví 
jednoho mladého křesťana. Karel 
se kvůli drogám dostal až do 
vězení, kde se ale seznámil s Biblí 
a po propuštění se mu podařilo 
vzchopit se. Nechal se pokřtít, 
našel si ženu a nyní pomáhá 
ostatním lidem na cestě ke Kristu. 
Vypadá to, že právě prožívá velmi 

šťastné období. Nebo je to všechno ještě trochu jinak? 



Chystáme seriál krátkých 
animovaných spotů, v nichž se 
pustíme do laskavé a 
nekonfrontační polemiky s 
evoluční teorií. Přírodovědec a 
teolog Pavel Kostečka píše 
scénáře, grafik je připraven 
texty převést do obrazové 
podoby, jen ještě musíme projektu vymyslet název... Napadá vás 
něco? :-) 
 

 
 
V pořadu Bible pro dnešek se snažíme s hostem Josefem Dvořákem 
nahlížet do minulosti, poučit se z ní a poselství Bible aktualizovat. Možná 
si kladete otázky jako "Jak poznat k čemu mě Bůh chce použít, když 
neslyšíme jeho zřetelný hlas? A je to opravu tak, že pro každého z nás 
má Bůh svůj plán? Jsou problémy dobrým ukazatelem, že jdeme 
správnou cestou? A jak se postavit k chudobě a bohatství a s tím spojené 
nespravedlnosti, která se může objevit i mezi věřícími?". 
 

  



Křesťanský vtip - Ameňák 
 

     
 

„Roubíček, natočej mi jedno pivo.“ 

„Tady ho maj… a tady maj účtenku EET.“ 

„Co to má bejt, EET, Roubíček?“ 

„To neznaj, Kohn? To je teď novej zákon.“ 

„Roubíček, a co je nám dvěma do Novýho zákona?“                         


