
 

 

„Nemilujme pouhými slovy, drazí, ale opravdovými 
skutky. 

Takto poznáme, že patříme pravdě, a ujistíme své 
srdce před ním. “ 

1 Jan 3, 18. 
 
 

 
 
 
 

ŘÍJEN 2020 
 

CASD Valašské Meziříčí 
 

 



 

Úkoly  
 
 3.10.    – Boží škola v zahradě Eden 
10.10.   – Rodina – první škola člověka 
17.10.   – Zákon – Boží nástroj výchovy 
24.10.   – Biblický pohled na svět 
31.10.  -  Ježíš jako největší učitel 
    

Rozpis učitelů a kázání 
 

Datum Učitel SŠ Kázání SŠ dětí a mládeže 

3.10.  Jiří Kloda Iva Chárová 

10.10.  Hynek Dona Iva Chárová 

17.10.  Jan Nowak Soňa Mročková 

24.10.  
Hynek Dona - 

Díkuvzdání 
Iva Chárová 

31.10.  Hynek Dona 
Simona 

Kimlerová 

 
Blahopřání k narozeninám 
31.10. – Ludmila Kovářová 

 
ADRA Klub zdraví informuje 
 
8.října 2020 – Čáry máry na Kanáry 

Beseda s Františkem Tomancem 

22.října 2019 – Etiopie… země kde se potkává peklo 

s nebem, beseda s Vítězslavem Vurstem 
  



 

Dopis předsedy Česko-Slovenské unie k aktuální pandemické situaci v 

České a Slovenské republice 

Milé sestry a bratia, 

málokto čakal, že v tomto jesennom období budeme opäť čeliť vlne 
pandémie, ktorá rastie s ešte väčšou intenzitou, než sme to zažili na jej 
začiatku v jari tohto roku. Zdalo sa, že sa postupne vraciame do 
normálneho občianskeho, pracovného a cirkevného života, ale 
štatistiky o šírení koronavírusu ukazujú opak. Najbližšie týždne 

a mesiace budú poznamenané novými obmedzeniami, ktoré 
sa  pravdepodobne dotknú aj našich zborových spoločenstiev 
a naplánovaných jesenných cirkevných akcií. Zachovajme si 
rozvahu, ducha solidarity a spolupatričnosti a správajme sa jeden 
k druhému zodpovedne a ohľaduplne, aby sme aj toto obdobie 
spoločne zvládli podobne ako v predchádzajúcich mesiacoch. 
Rešpektujme nariadenia autorít pokiaľ ide o opatrenia na obmedzenie 
šírenia nákazy a nepridávajme sa k tým, ktorí ich spochybňujú. Buďme 

opatrní aj v tom, s akými mediálnymi zdrojmi pracujeme. Nedajme sa 
oklamať lacnými a pochybnými informáciami, ktoré zľahčujú súčasnú 
situáciu, no na druhej strane nepodľahnime strachu a úzkosti z neistej 

budúcnosti. Všetko to pozitívne, dobré a funkčné, čo sme sa naučili 
a praktizovali v prvých mesiacoch pandémie, uplatnime aj teraz. 
Využime všetky príležitosti na službu tým, ktorí nás najviac v tomto 
období potrebujú. Združenia, únia a naše oddelenia a inštitúcie sú 
pripravené pomôcť vám, sestrám a bratom, vašim zborom tak, aby 

sme aj nastavajúce obdobie zvládli bez oslabenia našich zborových 
väzieb, vzájomných vzťahov a dôvery v Božie vedenie a moc. „Viem, 
komu som uveril,“ napísal apoštol Pavol. Táto istota a nádej nech nás 
sprevádza a ako spoločenstvo navzájom spája. 

 

Mikuláš Pavlík 

  



 

Bezejmenný muž 

 

 Při první návštěvě romského tábora Vrbovce jsme byli docela dost 

překvapeni chudobou, která byla vidět na každém kroku. Když jsme se 

rozhodli pořídit několik snímků pro dokumentaci, oslovil nás  docela 

nevrle jeden  muž. O jeho rozzlobení jsem psal už minule. Bylo 

oprávněné. Každý přišel, vyfotil a odešel. 

Až při druhé návštěvě, kdy jsme přivezli pomoc, nám začal vyprávět svůj 

příběh. 

Nebyl žádný svatoušek. Vyváděl věci, které ho přivedly až mimo zákon. 

Neřekl nám, co udělal a proč ho zavřeli, ale řekl, že byl ve vězení 

oprávněně. Vůbec to nezpochybňoval. 

Jeho „domeček“ tvořily větve, dvě vrstvy igelitu a mezi nimi starý, 

děravý koberec. Větve  sloužily jako stojky podpírající stěny a střechu 

jeho rádoby domečku. V něm měl pouze starou postel. 



 

Jednou si vyhrnul košili a ukázal nám jizvy. Jizvy, které získal ve vězení. 

Ne při nějaké rvačce. Jizvy a zvláště jednu, která se táhla přes celá záda. 

Způsobil mu je nějaký vězeňský  „doktor“, který mu odebral orgány. 

Nikdy nezapomenu na jeho slova:  „Trest jsem si zasloužil, ale proč mi 

udělali tohle?“ 

Po propuštění se neměl kam vrtnout, až potkal lidi z tohoto tábora a ti 

mu nabídli pomoc. Sami toho moc neměli, ale pomohli.  

 

Bůh ti nedává další den života proto, že ho potřebuješ. 

Dává ti ho proto, že je na světě někdo, potřebuje tebe. 

 

 

Hynek Dona 

 

 

 

  

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    

 



 

Jak nepodlehnout falešným očekáváním 
 
 
Jako křesťané adventisté očekáváme událost, která je pro nás 
nejdůležitější, druhý příchod Pána Ježíše. „ Naději slož v Hospodina. Buď 
rozhodný, buď udatného srdce, naději slož v Hospodina!“ (Žalm 27, 14)  
S nadějí očekáváme lepší budoucnost, Boží království a to, „co lidské oko 
nevidělo, ucho neslyšelo a na lidskou mysl nepřišlo“. 
Jak to ale máme s očekáváními v běžných situacích každodenního 
života? Platí, že očekávání jsou jednou z největších brzd spokojeného 
lidského života? Jak pracovat s falešnými očekáváními, aby nám 
neubližovala? 
 

1. Neplánovat? Žít! 
Nemít očekávání lze jen těžko. Jsou spojena s našimi plány do budoucna 
a žel jsou také největší překážkou. Jak to zařídit, aby nebyla? Zkusit 
méně plánovat a více žít. Je jen tady a teď – neočekávat, ale prožívat 
současnost. I když je třeba současný okamžik nepříjemný, je důležitý 
proto, že žít teď a tady je jediný způsob, jak ho změnit. Nenechat se 
přítomností vláčet a nebýt jen pasivní oběť – vede ke změně. 
 

2. Nespoléhat na náhody 
Jedním z největších problémů lidského života je podle současných 
filozofů fakt, že lidé nechtějí nic řešit, chtějí, aby se jim věci prostě děly. 
Většina lidí podvědomě touží po tom, aby nebyli odpovědní za svůj život 
oni sami, ale někdo jiný – například náhody, hvězdy, osud, vesmír. Pak 
logicky žijí jen v očekávání, ať už věcí pozitivních, nebo nějaké blížící se 
katastrofy. Jenže ani jedno z toho není život. Naučme se přijmout fakt, 
že zodpovědnost za svůj život máme hlavně my sami. 
Abraham Lincoln řekl: „Nejlepší cesta, jak předvídat budoucnost, je ji 
tvořit.“ 
 

3. Učte se sebereflexi 



 

Lidská očekávání souvisejí s přesvědčením, že „máme na něco právo“, 
nebo s přesvědčením, že jedině naše představa o tom, jak by věci měly 
být, je správná. Když jsou pak jinak, jsme ublížení.  
Na falešná očekávání funguje jenom životní realismus a schopnost dobře 
poznat sebe sama a skutečnost kolem nás. Sebereflexe se nedá naučit 
za týden, je to proces, který s námi půjde vlastně celý život. Její 
podstatou je schopnost pozorovat, my však většinou děláme opak: 
spekulujeme, moralizujeme… 
 

4. Nevěřte pohádkám 
Očekávání je dvojí: buď se připravujeme na něco nepříjemného, nebo 
naopak žijeme v neustálých nadějích. První má často podobu 
sebenaplňujících se proroctví (říkal jsem přece, že se mi to nepovede), 
druhé až pohádkového snění, které blokuje realistické myšlení. Pokud 
něco chceme či nechceme, je dobré investovat energii do toho, 
abychom toho dosáhli.  
Jestli chcete být v životě spokojení, zapomeňte na to, čím se zabývají 
druzí. Zabývejte se tím, co souvisí s vámi. Budete velice překvapení, jak 
se vám uleví. A navíc dosáhnete toho, že vaše očekávání, pozitivní i 
negativní, budou rázem automaticky menší. 
 
„Možná zjistíš, že nevidíš věci takové, jaké jsou… 
ale takové, jaké by podle tebe měly být.  
U sebe usiluj o změnu toho, co chceš,  
aby se změnilo u jiných.“ 
 
Keith D.Harrell 
 
 

Květa Tyšerová 
Volně zpracováno podle magazínu Moje psychologie 

 
  



 

  



 

Milý mládežníci, 

chceme vám dát vědět, že Mírák se uskuteční jako každý jiný rok, a to 
formou on-line přenosu 17. 10. 2020. Ponese téma „Loading“. 
O čem bude? Někdy v životě máme pocit, že při čekání na Boha, Jeho 
vedení či odpověď stojíme na místě a nic se neděje. Ale jak je to 
doopravdy? 
Ježíš strávil 40 dní na poušti a dny se mu mohly zdát dlouhé, horké a 
únavné. Mojžíš putoval 40 let pouští a roky se mu mohly jevit vleklé, 
náročné a zbytečné. Noe kázal 120 let a jeho služba roky nenesla ovoce. 
Josef čekal desítky let ve vězení a s každým novým dnem se mohl cítit 
více osamělý a beznadějný. Někdy se může zdát, že se vůbec nic neděje. 
A o tomto čase chceme mluvit. Ne o výsledku, cíli, ale o čase, který může 
být dlouhý, ve kterém se můžeme cítit osamělí, ve kterém se nám možná 
zdá, že Bůh mlčí. Protože nahoře se něco děje, i když se nám zdá, že se 
nic neděje. Nebojme se čekat, buďme trpěliví a budujme vytrvalost. 
Věřme Bohu a nechme víru růst. 
Zveme vás i vaše přátele ke společnému prožití této bohoslužby. 
Chceme, aby on-line Mírák byl skutečným setkáním s Bohem, které 
můžete prožít společně jako skupina, ale i v interakci s námi. Protože 
letos není možné se setkat hromadně v aule VŠB v Ostravě, rádi 
podpoříme setkání vaší mládeže/skupinky v sobotu u streamu Míráku u 
vás doma, v klubovně, kdekoliv. Toto místo pak můžete zaregistrovat na 
mapu tzv. projekčních míst. 
Na každé projekční místo bude dopředu zaslán balík s materiály ke 
skupince a dárkem pro každého zúčastněného. Kromě zhlédnutí online 
bohoslužby budete mít možnost prožít společnou diskuzi k tématu ve 
skupině a taky zažít společnou duchovní cestu.  
Byli bychom rádi, kdybyste se svou mládeží vytvořili tento prostor pro 
setkání ve vašem prostředí. Na facebookovou stránku Míráku a web 
budeme postupně přidávat veškeré doplňující informace.  

S přáním Božího požehnání  organizační tým Míráku 



 

ČTVRTSTOLETÍ ADRY VALMEZ 

miniserál na pokračování 

Adrarallye, den pátý - Od Komářího vrchu k Rozkoši 
 

Dopolední přejezd hřebene Orlických hor se stává asi nejpříjemnější 
záležitostí celé šestidenní anabáze. Mohou za to slušné cesty, mírné 
kopce, vlídné počasí a vděčné výhledy do dalekého okolí. Dokonalým 
kontrastem se však stává následný sjezd do údolí. Skupině přítomných 
turistů se terén jeví natolik neschůdný, že se jej rozhodují obejít oklikou 
po lesní cestě. Našim tvrzením, že to sjedeme na kolech, jsou naprosto 
šokováni a civí na nás jako na adepty pobytu v nejbližší psychiatrické 
léčebně. 
 
Uzoučká pěšina plná velkých kamenů, vyčnívajících kořenů a hlubokých 
výmolů se později mění v uježděnou lesní cestu, občas přetnutou 
odvodňovacími kanálky. Velký Dan tudy pádí jak Láďa Škrla k 
nachystanému obědu, před přihlížející skupinou výletníků se odráží k 
ladnému skoku, v tom mu ale praská levá klika, která už není s to udržet 
nápor velice 
slušné váhy v 
neméně 
slušné 
rychlosti. 
Dobrých třicet 
dalších metrů 
chrabrý 
liptálský 
reprezentant 
hrůzostrašně 
balancuje, k 
údivu všech 
strnule přihlížejících se mu však daří rozdováděného oře zkrotit bez 
pádu. 

https://1.bp.blogspot.com/-cDTupD2wN94/XlfiuRBSwpI/AAAAAAABM5I/JQYPlRsa9cseGFDmWYPU3uQnK23DTVV-wCLcBGAsYHQ/s1600/img009.jpg


 

  

 Následující polední odpočinek na zahradě jednoho soukromníka je sice 
rozkošný, my však přesto musíme chtě nechtě zamířit k Rozkoši. Do 
cesty se nám však staví Peklo. Zatímco v prvním případě je řeč o známé 
přehradě, ve druhém se jedná o neméně povědomé rekreační středisko. 
Dlužno podotknout, že cesta do Pekla se nám přenáramně líbí. Vede 
nádherným, skálami vyzdobeným údolím a co je zvlášť potěšitelné, 
nestoupá vzhůru. Za celou dobu dosavadního putování jsme neviděli 
tolik lidí jako právě v Pekle. A celé davy, do něho mířící, pak ještě dlouho 
na trase potkáváme. Jak se tak zdá, bude v tom něco velice 
příznačného… 
  
Cestou od Pekla k Rozkoši se na chvíli zastavíme na přenádherném 
náchodském náměstí, abychom se posléze z něho vydrápali k neméně 
impozantnímu zámku nad městem. Přes lesíky, pole a osady se poté 
dostaneme až na dohled zmíněné přehrady. Najednou se nám ztrácí 
zatím bezproblémový Jindra a tak s menším Danem rozjíždíme pátrací 
akci. V dálce zničehonic uvidím bílý flek. To bude určitě Jindra v 
adráckém tričku! Volám, ale flek se ani nehne. Znovu volám, křičím, řvu, 

https://1.bp.blogspot.com/-NHqvFEjKwPE/Xlfiu1b9qRI/AAAAAAABM5Q/t0fgmuCO_BA5wl8daIP3NNPkHBXoSflbgCLcBGAsYHQ/s1600/img011.jpg


 

ale bílá skvrna pořád nic. Pořádně se zahledím a zjistím, že jsem dobré 
dvě minuty hulákal na bíle natřený patník u trati… 

  
S Jindrou se poměrně brzo setkáme, abychom vzápětí zjistili, že se nám 
ve zhruba stejných místech vypařil i jeho brácha Láďa. Postupně se na 
domluveném místě u přehrady sjíždí celá karavana, ale ztracenec stále 
nikde. Po dvou hodinách marného čekání, kdy už po celém areálu visí 
cedule s oznámením, kde je nás možno najít, se objevuje známá 
postavička s knírkem, bílozeleným tričkem a informací, že asi kilometr 
odtud došlo k propíchnutí duše jeho bicyklu. Protože něco tak zbytečné, 
jako je lepící souprava, zásadně s sebou na cestu nebere, musel hledat 
pomoc u nejbližších domorodců, což se mu skutečně podařilo. Záhadu, 
proč lepení trvalo tak dlouho, by mohla vysvětlit domněnka, že spíš než 
domorodec jej zajímala jeho dcera, která se mu nabídla jako asistentka. 
Tím se asi dostalo náplasti nejen prázdné duši gumové, ale i nenaplněné 
duši Láďově.  
Společně potom popojíždíme do nedalekého soukromého kempu. 
Večerní posezení u ohně se protahuje až do půlnoci a končí nejen 
pozorováním měsíce, putujícího po nasvícené hladině, ale i našich 

https://1.bp.blogspot.com/-IBQdQR9WZDE/XlfiySqt62I/AAAAAAABM58/RGUBamUw468kKlsu0ud_lDSCYgGtK84HACLcBGAsYHQ/s1600/img021.jpg


 

halasně 
pochrupujících 

kamarádů, 
nocležících 
uprostřed 

tábořiště pod 
širákem. Za 

zuřivého 
Milanova 

filmování dáváme 
Petrovi přes 

hlavu 
převrácenou mísu, která má sloužit jako účinný tlumič chrapotu. Ostatní 
potom obkládáme špinavým nádobím z naší pojízdné kuchyně. Pohled 
na toto ležení je zajímavý zejména po ránu. Na pozadí adráckých 
reklamních nápisů to tu vypadá jako v táboře běženců chvatně 
prchajících z válečných oblastí Bosny a Hercegoviny. 

 František publikán Tomanec 
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https://1.bp.blogspot.com/-uQFH6PDkmsQ/XlfizEBq_bI/AAAAAAABM6E/CGVLhUQnMqwROQKQ199RsMi5-nE4UFz1gCLcBGAsYHQ/s1600/img023.jpg


 

Newsletter HopeTV.cz  
 

 

 

Tak šup šup, zpátky do lavic! V tomto čtvrtletí budeme v pořadu Bible 

pro dnešek žáky v Boží škole a studiem se budeme prokousávat společně 

s teologem a kazatelem Josefem Dvořákem. Hlavně buďte pozorní a 

nezapomeňte na přezůvky! Pantofle nebo bačkory? :-) 

 

Cítíte se unavení, 

vyčerpaní a 

vystresovaní? 

Mohli byste zkusit 

sobotní 

odpočinek. 

Sobotní odpočinek 

nám připomíná, že 



 

život je něčím víc, než jen odpovídáním na každé pípnutí a zazvonění 

našich mobilů. Podívejte se na propagační spot, který s nadsázkou 

natočili zahraniční tvůrci a 24. října si společně připomeňme, že příroda 

i my jsme byli Bohem stvořeni s jasným záměrem. 

 

Pokračujeme v 

přípravě pilotních 

dílů dalších pořadů 

pro děti. Pokud 

bude vše 

schváleno, mohou 

se vaše děti těšit 

třeba na netradiční 

vyprávění z Bible. Spolupracujeme s velmi šikovným výtvarníkem Janem 

Jiříčkem, takže se bude na co dívat :-)  

 

Právě vychází nové číslo časopisu Za 

obzorem - magazínu, který se dívá na 

svět z duchovní perspektivy. Podívejte 

se na spot, který jsme k aktuálnímu 

vydání vytvořili a přečtěte si třeba 

rozhovor se "srdcařem" 

kardiochirurgem Matejem Ondruškem 

nebo krizovou zkušenost Renáty 

Michálkové. A budeme rádi, pokud 

časopis rozdáte i svým přátelům. 

 

 



 

Křesťanský vtip – Ameňák 

 

 


