
 

 

„Celým svým srdcem důvěřuj Hospodinu, 
nespoléhej se na vlastní rozumnost. 

Na každém kroku snaž se jej poznávat, 
on sám tvé stezky urovná. “ 

Přísloví 3, 5.6. 
 

 
 

ZÁŘÍ 2020 
 

CASD Valašské Meziříčí 
 



 

Úkoly  
 
 5.9.    – Společně ve službě 
12.9.   – Ježíšův příběh mění životy 
19.9.   – Dobrá zpráva pro všechny 
26.9.   – Krok víry 
    

 
Rozpis učitelů a kázání 
 

Datum Učitel SŠ Kázání SŠ dětí a 
mládeže 

5.9. Petr Chára Marek Wagner Iva Chárová 

12.9. Pavel Pimek Milan Kubičík Iva Chárová 

19.9. 
Bohumil 
Mroček 

VP – Hynek Dona 
Soňa 

Mročková 

26.9. Květa Tyšerová Bohumil Mroček Petr Chára 

 
Blahopřání k narozeninám 
 
3.9. -  Božena Kimlerová   
8.9. – Jindřich Kimler 
 

 
ADRA Klub zdraví informuje 
 
24.9.2020 – 17.30 hodin v Komunitním centru  
" Kanada mýma očima III.“ – beseda s Jaroslavem 
Šlosárkem 
  



 

Ukrajinský chléb 

Při jedné z cest na Ukrajinu jsme se na popud našeho známého Ivana 

Filipa, kazatele CASD na Ukrajině a také spolupracovníka ADRA UA, 

dostali do jedné vesničky poblíž maďarských hranic. Lidé v ní žijící byli 

pod hranicí chudoby. Domečky, spíše chatrče, měly strop z větví a 

igelitu, hliněnou podlahu, síň, která byla v zimě i kuchyní a jednu 

místnost. V ní jedna postel a ve výjimečném případě ještě stůl. V 

některých chatrčích se ještě objevila „skříňka“, nebo spíše regál. Díra ve 

stropě fungovala jako komín.   

 

 Když jsme chtěli udělat několik fotografií pro zdokumentování situace, 

přišel k nám rozzlobený člověk, který nám vytýkal, že jsme asi již čtvrtá 

skupina, která jejich chudobu fotí, ale nikdo jim ještě nepomohl. Hovořil 

o situaci, do které se dostali, když jim představitelé státu nechali zbourat 



 

jejich domy ve vesnici a oni byli nuceni se odstěhovat a žít v chatrčích na 

kraji lesa. 

Tehdy padlo moje vnitřní rozhodnutí pomoci. Otázka, zda chtějí 

potraviny, byla zcela zbytečná, ale položena byla. Odpověď mnohých 

byla ANO, ale pak přišla jedna žena a zeptala se mně: „Bibli nemáš?“ 

 

Tohle všechno se odehrávalo v pondělí - v den, kdy jsme se již vraceli 

domů. V úterý ráno jsme byli doma v ČR. Připravili a zajistili jsme vše 

potřebné a ke konci týdne jsme byli znovu na Ukrajině a mohli předat 

slíbenou i očekávanou pomoc. Chléb, který jsme nakoupili tam, a 

duchovní chléb – Bibli. 

 ,, Pouštěj chléb svůj po vodě, . . .“ ( Bible ) 

Hynek Dona 



 

Dávejte a dostanete 

 

Před necelým rokem na jednom z modlitebních setkání vznikla myšlenka 

založit sociální fond a pomoci někomu, kdo se nemá tak dobře, jako my. 

Tou nejzranitelnější skupinou jsou děti, a právě na ně jsme pomýšleli.  

O osudu Kryštůfka, kterého jsme 

si vzali pod svá křídla, už víte. Jak 

prožil období karantény a 

následně prázdnin, jsem se 

zeptala jeho maminky Hanky. 

Od poloviny března musela 

maminka kvůli koronaviru zůstat 

s Kryštůfkem doma. Výuka 

probíhala online po internetu, a i 

když to bylo s jeho handicapem 

obtížné, učivo zvládl. Díky 

pěknému jarnímu počasí trávil 

hodně času venku a naučil se 

jezdit na kole. Náš sbor přispěl 

následně Kryštůfkovi na koupi 

chráničů na kolo, ze kterých měl 

velkou radost.  

Prázdniny trávili v České republice. Jezdili na kole, chodili k vodě. 

Navštívili ZOO Lešná, Luhačovice, Strážnici a Pálavu. Letos si Kryštůfek 

užil kempování – na všech výletech spal ve stanu. Na pár dnů vyjel se 

svým tatínkem na Slovensko a do Českého Ráje. Krásný víkend strávil 

s dědečkem na Rusavě a s babičkou podnikl několik výletů.  



 

Vloni navštěvoval Kryštůfek atletiku a tréninky ho moc bavily. O 

prázdninách se zúčastnil 3denního soustředění. Tomuto sportu se chce 

věnovat i letos. 

V tomto roce opět 

nedostal Kryštůfek 

příspěvek na svůj 

handicap. Navíc kvůli 

koronaviru přišla 

maminka Hanka o 

zaměstnání, což 

s nadcházejícím 

novým školním rokem 

není právě 

povzbudivé. Školní 

pomůcky nejsou levné 

a výdajů je hodně. 

Proto chci poprosit 

všechny členy našeho 

sborečku o ještě větší 

štědrost.  

Nepřehlížejte, prosím, 

malou kasičku u 

východu z modlitebny 

a myslete na malého 

chlapce, který naši 

pomoc opravdu 

potřebuje. 

Iva Chárová 

 



 

ADRA Komiksová soutěž pro mládežníky 14 – 26 let 

ADRA vyhlásila 5. ročník komiksové soutěže pro kreativní mladé 

lidi, kteří se chtějí kresbou, malbou, fotostory, koláží vyjádřit ke světu 

kolem nás. Mohou tak učinit humorně, kriticky i příběhem ve formátu 

A3 a reagovat osobitě a tvořivě na některé z témat 17 Cílů udržitelného 

rozvoje:  

Konec chudoby, konec hladu, 

zdraví a kvalitní život, kvalitní 

vzdělání, rovnost mužů a žen, pitná 

voda, dostupné a čisté energie, 

důstojná práce a ekonomický růst, 

průmysl, inovace a infrastruktura, 

méně nerovností, udržitelná města 

a obce, odpovědná výroba a 

spotřeba, klimatická opatření, život ve vodě, život na souši, mír, 

spravedlnost a silné instituce, partnerství ke splnění cílů. 

www.komiksovasoutez.cz       Uzávěrka soutěže 31.10. 2020 

 

Číslo účtu a variabilní symboly – sbor CASD Valašské 

Meziříčí 

Číslo účtu sboru - 1763654349/0800 

Variabilní symboly: 

 desátek                    10 063 
 misie                          1 063 
 13 sobota                 13 063 
 stavební fond           44 063 
 sociální fond             20 063 
 ADRA                     222 063    

 

http://www.komiksovasoutez.cz/


 

Kongres mládeže tak trochu jinak 

 

Minulý rok jsme se s mládežníky z Moravy, Slezska a Slovenska zúčastnili 

kongresu „Nahoru, dolů…spolu!“. Je tu další rok, další prázdniny a s nimi 

i další kongres! Ale spoň jsme si to do poslední chvíle všichni mysleli. 

Letošní kongres s názvem Epis se měl konat od 2.8. do 9.8. v rekreačním 

středisku Křižanov, jenomže týden před začátkem nám organizátoři 

oznámili, že z důvodu koronavirové pandemie se kongres přesouvá na 

příští rok. Tato zpráva nás nemile překvapila a byli jsme z toho v první 

chvíli smutní.  

 

Potom nás ale napadlo využít tento čas jinak. S naší partou kamarádů 

zvanou „Patifátka“ jsme uspořádali vlastní akci plnou zábavy a 

dobrodružství. Od pondělí až do pátečního rána jsme byli společně na 



 

chatě v Horním Benešově. Dohromady se nás tu sešlo 14 a o to větší 

zábava to byla. Každý den jsme začali jitřenkou. Poté následovaly hry a 

oběd, který jsme si sami připravili. Po něm jsme vyrazili ven. Jednou jsme 

šli na motokáry do Bruntálu, jindy na šlapadla na Slezskou Hartu. Při 

grilovačce na chatě jsme si užili mnoho legrace a kdybych měla 

vyjmenovat všechny zážitky, které už nám ze srdce nikdo nevymaže, 

zaplnila bych celý časopis. 

 

Troufám si říct, že tento pobyt na chatě naši partu ještě více sblížil, a 

kdyby nebylo pandemie, možná bychom podobnou akci ani nezažili. I 

když jsem byla původně trochu skleslá, nakonec jsem Bohu byla moc 

vděčná, že se tato akce mohla uskutečnit. Aneb, jak se říká: „Všechno 

zlé je k něčemu dobré.“   

Adéla Vráblová 



 

ČTVRTSTOLETÍ ADRY VALMEZ 

miniserál na pokračování 

Adrarallye, den čtvrtý – Ze Štítů pod Komáří vrch 

Po nezbytném ranním servisu opouštíme útulný kemp a přes louku s 

jahodami míříme k nejbližším hvozdům. Nekonečné lesní stoupání končí 

až na docela provlhlém Suchém vrchu. Jsme teď o celých šest stovek 

metrů výš než ráno, o čemž svědčí přítomnost docela slušné kosy. Cesta 

pokračuje holým hřebenem a její reliéf připomíná hřbet podvyživené 

kozy domácí. Když se takovýto terén začne ještě svažovat, je o 

nedobrovolné výlety z kola ven samozřejmě postaráno. Vyhýbá se jim 

málokdo, naštěstí ale v rychlostech jen minimálně nebezpečných. Ještě 

markantnější zpomalení však čeká při překonávání několika hlubokých 

rašelinišť. Sotva jsou pomalé úseky za zády, na scéně se objevuje velice 

slušná lesní cesta. Slušná je tím pádem i rychlost, kterou poměrně brzo 

nabíráme, takže v některých zatáčkách šíře vozovky nestačí a je třeba 

přibrat příkop či jiné nejbližší okolí. Zvládáme to bez opuštění bicyklů, 

až na Honzova kamaráda Pavla. Ten v jednom takovém případě předvádí 

https://1.bp.blogspot.com/-_Qit-S90Um0/XlfjMGU2VNI/AAAAAAABM_c/AJ7yEHSXPUk4j9UpwItbOfoLEYY60nE2ACLcBGAsYHQ/s1600/img909.jpg


 

přímo ukázkovou sérii salt a kotrmelců. Naštěstí bez viditelných 

následků, takže k nedaleké přehradě Pastviny dojíždíme v plném počtu a 

v takřka absolutní pohodě. 

 

K předem domluvené štaci však zatím dorazil jen vždycky spolehlivý 

Charavan. Wartburg ani Milanova škodovka se nejméně celou příští 

hodinu neobjevují. Je třeba připomenout, že se nacházíme v šerém 

pravěku, kdy o mobilních telefonech nemá drtivá většina smrtelníků 

nejmenšího zdání. Vůbec netušíme ve kterých zeměpisných šířkách se 

absentéři v této chvíli nacházejí. Ještě svízelnější je však skutečnost, že 

mezi nezvěstnými jsou i toužebně očekávané kuchařky s obědem. 

 

Konečně se na obzoru 

objevuje šíleně uhánějící 

warťák a následné kvílení 

brzd dosvědčuje, že s jeho 

řidičem Petrem teď nebude 

žádná legrace. Jenom co 

vyskočí z udýchaného 

dvoutaktu, přirovná některé 

z nás k účelnému zařízení 

některých savců sloužícímu 

k odhánění much. Věrný 

naturelu svých předků, 

značně kriticky zhodnotí 

dosavadní průběh dne, 

především skutečnost, že byl 

po našem opuštění kempu 

nucen sklidit nám patřící 

nedosušené textilie, 

propocenými adráckými 

tričky počínaje a nepříliš 

voňavými ponožkami 

konče. Celou tuto napínavou 

show zakončuje nevinně se tvářící Roman. Nechtě se opírá o dveře 

Petrovy zahraniční chlouby, následkem čehož se nějakým záhadným 

https://1.bp.blogspot.com/-ayC_YOuDG5A/XlfjI-1U82I/AAAAAAABM-0/1Q7pqZS56YoEIJ77nA2a-OMjyeVJ3sp0QCLcBGAsYHQ/s1600/img895.jpg


 

způsobem vysypává sklo. Horlivý Petr, který už zřejmě vystřílel veškerý 

prach, se nezmáhá na adekvátní reakci, jen uctivě poděkuje za 

projevenou laskavost a odchází přemýšlet, čím díru ve dveřích zaplnit. 

Daří se to poměrně brzo. Přilepená adrácká igelitka tak bude po zbytek 

výpravy velice zřetelnou reklamou naší milované humanitárky. 

 

Dovídáme se však i zprávy poněkud příznivější. Po opětovných marných 

pokusech o sehnání chleba v Zábřehu se Milanově škodovce podařilo 

zabloudit. Což se asi mělo stát, protože v malé dědince posádka narazila 

na ochotného soukromníka, který slíbil chleba zajistit. Nepodařilo se mu 

však sehnat objednaných dvacet kusů, ale jenom polovinu. Později se 

ukázalo, že to bylo přesně to množství, které jsme byli s to zkonzumovat. 

Za parádního počasí startujeme k dobytí hlavního hřebene Orlických hor. 

Nádherným údolím Divoké Orlice se posunujeme stále výš, až narazíme 

na vyčnívající pozůstatky někdejších betonových opevnění. Byly 

precizní, drahé, ale zbytečné jako komunisté na Svatém Hostýně. Nejen 

na Hostýně, ale i ve zdejších horách, protože během jejich rudovlády se 

tu vytratily veškeré zelené lesy na všech vrcholových partiích. 

 

https://1.bp.blogspot.com/-ixREq4mXGB4/XlfjMl68x1I/AAAAAAABM_o/t07iCePrnVYyu38YpTrOdOaftsxEPMj9QCLcBGAsYHQ/s1600/img913.jpg


 

 Už podruhé jsme dnes 

vyšplhali do výšky tisíce 

metrů a teď se postupně 

sjíždíme v plytkém sedle pod 

vrchem nazvaným Komáří. 

Název toho kopce se co 

nevidět ukáže jako naprosto 

výstižný. Drobných komárů 

je tu tolik, že nezbývá než se 

napěchovat do 

zaparkovaných aut, anebo 

každý kousek obnažené 

pokožky důkladně zahalit. 

Venku operující kuchařky 

však mají problém. S 

rozvařenou večeří nejdřív 

před náletem zběsile prchají 

do lesa, aby po dohonění 

komáří letkou svůj úprk 

opačným směrem zase 

zopakovaly. Nebude od věci 

se teď inspirovat světem 

islámu. Květa i Zdenka 

během chvíle připomínají cudně zahalené muslimky, zatímco jejich stálý 

stín, Petr Kimler, naftového šejka z Arabských emirátů. V bublající 

krupici, kterou však kvůli míchání zahalit nejde, se postupně 

shromažďuje tolik komárů, že pro většinu přítomných labužníků by se v 

této podobě stal pokrm nestravitelným. Nadprůměrným důvtipem 

obdařené kuchařky si však umí poradit v jakékoliv situaci. Vytasí piksli 

granka, část obsahu vrhnou do puntíkované krupice a vše důkladně 

zamíchají. Vyhládlí strávníci posléze nešetří vydatnou chválou. Tak 

skvělou krupicí se prý mnozí z nich už pěkně dlouho neládovali. S 

přicházející tmou se naštěstí veškerý hmyz ukládá k nočnímu odpočinku. 

Bivakování pod blikající hvězdnou oblohou je proto příjemné a nádherně 

romantické. 

František publikán Tomanec 

https://1.bp.blogspot.com/-QTaQa0n_qho/XlfjNPYw8sI/AAAAAAABM_w/tkr2VSpkPo0hqeWyWwZdCDeXRQyNNPPgwCLcBGAsYHQ/s1600/img915.jpg


 

Newsletter HopeTV.cz  

 

  

Pokud máte malé 

děti a ty rády 

poslouchají 

napínavé příběhy, 

můžete se už teď 

všichni společně 

těšit na náš 

připravovaný 

seriál Rychlý šíp. 

Tento 

dobrodružný a poučný příběh o únosu dvou chlapců z doby osidlování 

Severní Ameriky vašim dětem bude číst kazatel Radek Jonczy. Jeho 

vyprávění určitě bude bavit i vás :-) 

 

Očekávání druhého příchodu Ježíše Krista z různých pohledů několika 

teologů - tímto tématem žil letošní Biblický týden Českého sdružení 

Církve 

adventistů 

sedmého dne. 

Že bylo o čem 

přemýšlet, se 

můžete 

přesvědčit na 

webu HopeTV 

nebo v našem 

YouTube 

kanálu. 



 

 

Přebuduj karavan na modlitební místnost, zapřáhni ho za auto a jeď! 

Tenhle zvláštní nápad se zrodil v hlavách lidí sdružených v 

naddenominační křesťanské aktivitě Modlitby 24-7, jejíž součástí je i 

naše Církev adventistů sedmého dne. Podívejte se na reportáž a uvidíte, 

jak jim to j(e)de :-) A zapojit se můžete i vy! 

 

  

Těšíme se s vámi na společně prožitý Den 

díkuvzdání v říjnu. Termín bude upřesněn. 



 

Křesťanský vtip 

 


