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„Postoj spoločnosti k cirkvám (vrátane cirkvi adventistov) 
nám nemôže byť ľahostajný, ale nemožno ho ani preceňovať. 
Berieme do úvahy, že v českej spoločnosti panujú zdedené ne-
gatívne stereotypy o náboženstve a cirkvách (hovorí sa dokon-
ca o historickej cirkevnej traume českej spoločnosti). Na dru-
hej strane sme zodpovední generáciám bratov a sestier, ktorí 
dobrovoľnými darmi a nezištnou službou v minulosti budovali 
materiálne zázemie cirkvi, ktoré si niekto iný politickým násilím 
privlastnil. Ak sa štát rozhodol zákonnou cestou majetok vrátiť, 
prípadne ho finančne kompenzovať, je to legitímny právny akt, 
ktorý ako cirkev prijímame,“ hovorí Mikuláš Pavlík, predseda 
Česko-Slovenskej únie.

V prosinci 2012 měla proběhnout mi-
mořádná unijní konference ohledně po-
bírání příspěvku na platy duchovních 
jako kompenzaci za zabavený majetek 
církve. Z jakého důvodu se neuskuteč-
nila?

Keď parlament Českej republiky pri-
jal zákon o majetkovom vyrovnaní, 
ktorý už neviazal finančné prostriedky 
od štátu na platy duchovných a jasne 
deklaroval, že ide o finančné vyrov-
nanie krívd minulosti, pôvodná otáz-
ka, ktorú mala konferencia riešiť – či 
máme poberať finančný príspevok od štátu na platy duchovných 
ako kompenzáciu za zabavený majetok cirkvi – sa ukázala ako ne-
aktuálna. Naopak, vo vzduchu visel otáznik, čo s pripravenou a na-
plánovanou konferenciou. Rozhodovanie o jej osude nebolo jedno-
duché. Osobne som pripravil alternatívy (zrušiť, odložiť, ponechať 
alebo zvolať len informatívne stretnutie) so všetkými argumentmi 
za a proti. Diskutovali sme na rôznych úrovniach o ich dosahoch, 
brali do úvahy názory kazateľov (inicioval som napríklad stretnutie 
s kazateľmi Českého združenia), členov cirkvi a aj finančnú stránku 
veci. Nebolo nám ľahostajné, že zbory venovali čas a úsilie výberu 
delegátov, že prebehli členské zhromaždenia, kde sa o téme disku-
tovalo. Na mimoriadnu konferenciu sme sa zodpovedne pripravo-
vali a delegátom už zaslali potrebné podklady a agendu. Plánovali 
sme prediskutovať problematiku poberania finančných príspevkov 
na platy duchovných, ktoré dostávame od roku 2008, zvážiť všetky 
za a proti a prijať záväzné rozhodnutie. Jej dátum sme stanovili na 
záverečný mesiac roku 2012, aby sme mali čo najviac aktuálnych  

Nemusíme sa cítiť viNNíkmi za tO, 
že pOberáme Od štátu fiNaNčNú Náhradu
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informácií o legislatívnom procese prijímania 
zákona o majetkovom vyrovnaní. Partnermi 
únie pri podobných rozhodovaniach sú výbo-
ry združení, ktoré sme oslovili s prosbou vy- 
jadriť sa k prípadnému zrušeniu. Dva výbory sa 
vyslovili jednoznačne za zrušenie, jeden proti 
zrušeniu, prípadne s preferenciou odloženia na 
jarný termín. Nezanedbateľný vplyv na koneč-
né hlasovanie výboru únie malo aj odporúčanie 
predsedu Intereurópskej divízie Bruna Vertallie-
ra mimoriadnu konferenciu zrušiť. Celý rozho-
dovací proces bol pre mňa jedným z najťažších 
období v zodpovednosti predsedu únie. 

Jaké byly reakce sborů po rozhodnutí výboru 
unie?

Zdá sa, že väčšina cirkvi prijala rozhodnutie 
výboru s pochopením. Dostal som niekoľko  
e-mailov od delegátov, ktorí postoj výboru pri-
vítali. Pravda je aj to, že v niektorých zboroch 
sa ozvali kritické hlasy, že zrušením konferencie 
sa zároveň zúžil priestor na vyjasnenie niekto-
rých otázok – predovšetkým rozhodnutia výbo-
ru únie z roku 2007 poberať finančné príspevky 
štátu na platy duchovných, prípadne spôsobu, 
ako budú finančné prostriedky od štátu rozdele-
né, na čo sa použijú. 

Zazneli aj hlasy, žeby sme mali finančnú kom-
penzáciu štátu za zabavený majetok cirkvi úpl-
ne odmietnuť, pretože verejná mienka českej 
spoločnosti je naladená proticirkevne. Pre nie- 
ktorých členov je problematické aj to, že zákon 
okrem finančnej náhrady dáva cirkvám aj tzv. 
príspevok na podporu ich činnosti. Hoci nie 
je viazaný na platy duchovných, rieši prechod-
né obdobie, resp. odluku cirkvi od štátu, čo pre 
našu cirkev nie je aktuálne. Uvedené negatív-
ne reakcie neignorujeme. Zvažujeme ich etický 
rozmer, dôležitosť a sme pripravení o nich dis-
kutovať. Je mi ľúto, ak sa dozviem, že sú členo-
via, ktorí na rozhodnutie výboru únie presta-
li cirkev finančne podporovať alebo dokonca 
zvažujú, či naďalej ostať jej členmi. Rád by som 
ich poprosil, aby neprestali viesť s kazateľmi, 
prípadne vedením združení alebo aj osobne so 

mnou na túto tému dialóg. Skúsenosti ukazujú, 
že veľa nejasností vyrieši vzájomná komuniká-
cia. Aj preto sa na svojom Diári (https://mpav-
lik.casd.cz) snažím poskytnúť všetky dostupné 
podklady, ktoré sa dotýkajú vyššie uvedených 
otázok, a som pripravený na ne odpovedať. 
Uvedomujem si však, že niektoré konšpiračné  
a zjednodušujúce fámy a polopravdy sa nám vy-
vrátiť nepodarí. 

V roce 2013 mají církve dát podklady pro na-
vrácení zabaveného majetku. O co bude žádat 
církev adventistů?

Cirkev adventistov nemá nijaký hnuteľný ani 
nehnuteľný majetok, ktorý by jej mohol byť vy-
daný na základe uvedeného zákona ako naturál-
ny podiel. Všetok požadovaný majetok cirkvi je 
buď vo vlastníctve miest a obcí, prípadne v sú-
kromnom vlastníctve, nie vo vlastníctve Pozem-
kového fondu, prípadne Lesov Českej republi-
ky, čo je podmienka, aby mohol byť oprávnenej 
osobe podľa zákona vydaný. Na cirkev adventis-
tov sa vzťahuje výlučne finančná náhrada.

Jak bude vypadat majetkové vyrovnání s církví 
adventistů? Kolik bude činit finanční náhrada 
a kolik příspěvek na podporu činnosti?

Zákon o majetkovom vyrovnaní hovorí o dvoch 
položkách, ktorými štát rieši majetkové vyrovna-
nie s cirkvami:

1. finančná náhrada (§15), ktorá pre cirkev 
adventistov činí 520 827 586 Kč, sa bude 
cirkvám vyplácať v priebehu 30 rokov.

2. tzv. príspevok na podporu činnosti, ktorý 
sa podľa § 17 bude vyplácať 17 rokov (prvé 
tri roky v plnej výške a vo zvyšnom období 
vždy zníženej o 5 % oproti prvému obdo-
biu). V prípade Cirkvi adventistov siedme-
ho dňa to bude ročne suma 31 000 000 Kč, 
znižovaná podľa vyššie uvedeného pravidla 
po troch rokoch vždy o 5 %. Celková fi-
nančná suma tzv. prechodného obdobia je 
416 950 000 Kč.

Celková hodnota finančnej kompenzácie štátu 
cirkvi adventistov je 937 777 586 Kč.
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Pokryje toto vyrovnání od státu opravdu to, co 
bylo církvi zabaveno za socialistického režimu?

Hodnota požadovanej náhrady za zabavený 
majetok cirkvi sa skladá z troch hlavných po-
ložiek: 

1. zabavený nevrátený hnuteľný a nehnuteľný 
majetok cirkvi v Českej republike v hodnote 
200 miliónov Kč;

2. zabavený 9,2 ha pozemok v Prahe-Krči, 
pôvodne zakúpený pre seminár a sanató- 
rium, ktorého hodnotu súdny znalec určil 
na 974 miliónov Kč;

3. zabavený menší pozemok 0,5 ha s odhad-
nou hodnotou 52 miliónov Kč.

Celková hodnota zabaveného majetku cirkvi 
je približne 1.226 000 000 Kč.

Ak si porovnáme uvedené dve hodnoty, po-
tom možno jednoznačne povedať, že od štá-
tu nedostaneme nič navyše. Z uvedeného vý- 
počtu vyplýva, že rozdiel medzi hodnotou za-
baveného majetku cirkvi a finančnou náhradou 
vyplatenou štátom je približne 288 miliónov Kč 
v neprospech cirkvi, t.z. že štát nám nevypla-
tí celú požadovanú sumu. Dokonca ak by sme 
od nej odrátali príspevok od štátu na platy du-
chovných, ktorý sme poberali od roku 2008 (5 x 
31 000 000 Kč = 155 000 000 Kč), aj tak od štátu 
nedostaneme vyššiu finančnú náhradu, ako je 
hodnota zabaveného majetku. 

Jak se máme dívat na negativní postoj české 
společnosti k zákonu o majetkovém narov-
nání? 

Nemusíme sa cítiť pred spoločnosťou ani pred 
sebou samými vinníkmi za to, že poberáme od 
štátu finančnú náhradu, aj keď niektoré médiá 

v nás tieto pocity vyvolávajú. Áno, rozumiem, 
že nás niekedy hádžu do jedného vreca so spo-
ločenstvami, na ktorých štát nespáchal majetko-
vú krivdu a registrovanými cirkvami sa stali až 
po roku 1989. Treba však jednoznačne povedať, 
že cirkev adventistov mala od októbra 1952 do 
decembra 1956 zakázanú činnosť a bol jej zaba-
vený všetok hnuteľný a nehnuteľný majetok. Je 
to nespochybniteľný historický fakt. Česká re- 
publika sa ako posledný štát z postkomunistic-
kých krajín konečne vyrovnala s neblahým de-
dičstvom vlastnej minulosti. Je to zvrchovaný 
akt štátu a jeho iniciatíva. Nič sme si ako cirkev 
nevynucovali. Naším partnerom a zároveň dlž-
níkom je štát. Finančnú náhradu nám poskytuje 
a zaručuje štát, nie Ekumenická rada cirkví, ani 
Česká biskupská konferencia, ako som to už po-
čul. Postoj spoločnosti k cirkvám (vrátane cirkvi 
adventistov) nám nemôže byť ľahostajný, ale ne-
možno ho ani preceňovať. Berieme do úvahy, že 
v českej spoločnosti panujú zdedené negatívne 
stereotypy o náboženstve a cirkvách (hovorí sa 
dokonca o „historickej cirkevnej traume českej 
spoločnosti“). Na druhej strane sme zodpovední 
generáciám bratov a sestier, ktorí dobrovoľnými 
darmi a nezištnou službou v minulosti budova-
li materiálne zázemie cirkvi, ktoré si niekto iný 
politickým násilím privlastnil. Ak sa štát rozho-
dol zákonnou cestou majetok vrátiť, prípadne ho 
finančne kompenzovať, je to legitímny právny 
akt, ktorý ako cirkev prijímame. Keby po roku 
1948 väčšina českej (ale aj slovenskej) spoloč-
nosti proti aktu bezprávia na cirkvách protesto-
vala aspoň tak ako dnes proti prijatému zákonu, 
potom by sme sa nemuseli problematikou rešti-
túcií vôbec zaoberať. 

Viac informácií môžete nájsť v tlačenej podobe v Koinonii 3/2012  
(dá sa objednať v zborovom traktáte) či v elektronickej podobe na webových stránkach:

http://mpavlik.casd.cz/2012/12/03/dolezite-a-oficialne-informacie-k-otazke-restitucii/
http://mpavlik.casd.cz/2012/12/04/materialy-k-objasneniu-poberania-prispevku-na-platy- 
 duchovnych-2007-2008-2/
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z vašich dopisů

Milý Advent, milí bratia a milé sestry. Hoci som 
mala informáciu, že v tomto roku sa začalo v našej 
cirkvi celosvetové štúdium Biblie – každý deň jed-
na kapitola, začala som študovať, no priznávam, že 
ďalej ako za niekoľko kapitol Prvej Mojžišovej som 
sa nedostala. Čítanie sa pre mňa stalo nezáživným, 
a tak som sa rozhodla, že budem radšej študovať 
Nový zákon, veď ako som si myslela, je to jedno, 
kde začnem, hlavne, že budem čítať. No prizná-
vam, že aj v tom som čoskoro prestala, pretože kaž-
dodenné povinnosti a rýchly život zatienili moje 
predsavzatie, čo však neberte ako ospravedlnenie, 
pretože to ospravedlniteľné nie je. 

Jedného dňa mi moja dobrá známa poslala odkaz 
na internetovú stránku Štúdium Písma v angličtine 
a upozornila ma na to, aké výborné komentáre sú 
uverejnené pri každej kapitole. Zaregistrovala som 
sa a znova som začala študovať. Každý deň ráno mi 
do mojej e-mailovej schránky prišla pripomienka, 
ktorá kapitola sa dnes číta. Opäť sa priznám, že je-
den deň som mala čas čítať, druhý deň nie… a tak 
to išlo stále dookola. Postupne, keď maily neúnavne 
chodili deň za dňom a neprečítané kapitoly sa hro-
madili, akoby mi vyčítali, že zaostávam v štúdiu. 
Začala som čítať čoraz pravidelnejšie a nesmierne 
ma oslovovali komentáre, ktoré celú, možno nud-
nú kapitolu Starého zákona akoby oživili, priniesli 
nové svetlo a nechýbala ani aplikácia na súčasnosť.  
Z predtým nezáživných kapitol sa zrazu stali príbe-
hy podobné tým, ktoré sa každodenne odohrávajú 

v 21. storočí, v spoločnosti, v rodinách a našla som 
aj podobnosť v myslení či správaní u mňa samot-
nej. Nikdy som si v takom rozsahu neuvedomila, že 
ľudia, ktorí žili v období pred 3 000 či 4 000 rokmi, 
sú svojím spôsobom rovnakí ako tí, ktorí žijú v na-
šej technicky a vedomostne vyspelej dobe. 

Odkedy som sa zapojila do pravidelného čítania 
Biblie, cítim veľké požehnanie a navyše som vďač-
ná tým bratom a sestrám, ktorí prispievajú svoji-
mi každodennými zamysleniami ku skutočnému 
oživeniu starodávnych príbehov. V angličtine má 
toto každodenné štúdium Písma veľmi priliehavý 
názov „Oživení Jeho Slovom“. 

Z vďačnosti Pánovi za to, čo mi daroval pri kaž-
dodennom štúdiu, som sa rozhodla prekladať za-
myslenia z angličtiny do slovenského jazyka a zve- 
rejňovať ich na našej česko-slovenskej stránke Štú- 
dium Písma www.studiumpisma.org s vierou, že 
takto môžem prispieť k oživeniu štúdia i pre vás. 
Vrele odporúčam každému, aby sa zapojil, a som 
presvedčená, že ak sa pravidelne zapojíte, budete 
bohato odmenení. Nedajte sa odradiť každoden-
nými povinnosťami. Pätnásť minút každodenného 
štúdia vám Boh mnohonásobne nahradí.

Jedna krásna pieseň hovorí: „Stará zvesť v každý 
čas mení mňa a mení nás. Ponúkaj ten chlieb živý, 
veď Pán Boh je milostivý“. Jedzme z tohoto chleba, 
kým máme možnosť, a ponúkajme z neho aj ostat-
ným.

Alžbeta Kučeráková

štúdium písma alebO „OživeNí jehO slOvOm“
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k zamyšlení

Přiznávám, že je těžké 
dívat se na vypouklá bříška 
dětí, ze kterých přes ten-
kou kůži vystupují žebra, 
a ony nemají dost sil, aby 
odehnaly mouchy ze svých 
tváří. Když chceme sledo-

vat televizi, nezamýšlíme se a nechceme sledovat bo-
lestné strádání ubohých lidských bytostí. Kdo by také 
chtěl? A přece se to odehrává přímo v našich obýva-
cích pokojích! Naše ruka se odtáhne od sáčku s bram-
bůrky, protože se nám zdá nevhodné něco jíst, když 
běží taková zpráva. Stačí ale počkat 30 vteřin, obráz-
ky zmizí a náš život se vrátí k normálu – tedy pokud 
vůbec existuje něco normálního ve světě, ve kterém 
miliony lidí umírají hladem. Během několika násle-
dujících minut zapomeneme na to, co jsme viděli.

Ironií je, že následující reklama nám pravděpo-
dobně nabídne prodej jídla, které nám zkrátí život, 
protože obsahuje mnoho kalorií nebo je příliš tučné. 

Bylo by nadsazené tvrdit, že naše západní – mé-
dii vypěstované – konzumní návyky z nás udělaly 
sociopaty – lidi, kteří naprosto postrádají svědomí. 
Nedávná podpora Karen Kleinové, 68leté vychova-
telky, které se v autobuse bezostyšně vysmívali stře-
doškoláci kvůli její váze, mne přesvědčuje o tom, 
že ještě máme naději na změnu. Děti ji deset minut 
velmi vulgárně urážely, až ji dohnaly k slzám. Tento 
incident si nahrály a pak ho zveřejnily na YouTube 
s přesvědčením, že je to jen zábava. To velmi pobou-
řilo veřejnost. Jeden laskavý muž z Toronta proto 
založil fond, aby si Karen z darovaných peněz mohla 
zakoupit dovolenou. Jeho plánem bylo vybrat 5 tisíc 
dolarů. Avšak v době, kdy píši tento článek, fond už 
dosáhl téměř 700 tisíc dolarů. Možná v naší kultuře 
přece jen zůstalo trochu slušnosti. 

Přesto však existuje důvod k obavám. Způsob, ja-
kým se vyrovnáváme s informacemi ve 21. století, 

pozměnil naše „kolektivní svědomí“. Víme, že obráz-
ky hladovějících dětí během 30 vteřin zmizí. Můžeme 
se naprogramovat tak, že tyto okamžiky přečkáme  
a neuděláme nic. Tato metoda však neplatí, když se 
ocitneme ve skutečné situaci. 

Už v roce 1980 popsal Neil Postman jedinečným 
způsobem to, jak nové formy médií ovlivňují způ-
sob lidského myšlení. Vynález knihtisku například 
umožnil, že si člověk už nemusel pamatovat tolik in-
formací. Tvrdil, že uvedení televize s jejími krátkými 
klipy podněcujícími lidskou představivost má na lid-
skou mysl mnohem větší negativní vliv, než měl tisk. 
Televize skutečně vede k znecitlivění vůči lidským 
potřebám a utrpení.

„Výraz ‚A nyní…‘ se běžně používá v rozhlasovém  
a televizním zpravodajství a naznačuje se jím, že to, 
co jsme právě slyšeli nebo viděli, nemá žádný vý-
znam pro to, co uslyšíme nebo uvidíme za okamžik, 
případně kdykoli potom. Je to vlastně přiznání faktu, 
že svět tak, jak jej mapují elektronická média, ne-
má řád ani smysl a není třeba jej brát vážně. Žádná 
vražda není natolik brutální, žádné zemětřesení na-
tolik ničivé, žádný politický omyl natolik skandální –  
a máme-li pokračovat, žádný sportovní výsledek na-
tolik drtivý a předpověď počasí děsivá –, aby je z naší 
mysli nebylo možné odstranit hlasatelovými slovy  
‚A nyní‘. Je nám tím naznačováno, že o předchozím 
tématu jsme už přemýšleli tak dlouho (bývá to zhru-
ba tři čtvrtě minuty), že hrozí, že jím budeme (řekně-
me za minutu a půl) přímo zahlceni, takže je záhod-
no obrátit pozornost k jiné zprávě nebo k reklamě.“1

Vypěstovali jsme si chopnost vstřebat velké množ-
ství děsivých informací. Postman hovořil o televizi, 
ale internet tento problém ještě prohlubuje. Poté, 
co jsme zhlédli oběšení Saddáma Husajna, popra-
vu Daniela Perla či krutý zločin zachycený bezpeč-
nostní kamerou, nabídne se nám dalších deset nebo 
dvacet videí, které naší mysli umožní únik, aby se 

cO bude se ztraceNými lidmi? 

Shawn Boonstra, kazatel, zástupce vedoucího kazatelského oddělení, evange-
lista a řečník v různých programech adventistické televize v USA
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nemusela zabývat hrůzou, kterou jsme právě spatřili. 
Stačí kliknout myší, a utrpení už není tak skutečné 
a důležité.

Rychlé opouštění témat může být obranným me-
chanizmem vůči zahlcení informacemi, kterému 
lidé ve 21. století čelí. Richard Alleyn, redaktor rub-
riky o vědě v časopisu The Telegraph, se domnívá, 
že dnešní člověk dostává pětkrát tolik informací než 
lidé v roce 1980, kdy Postman napsal svoji knihu. 
Nejenže dostáváme tak neuvěřitelné množství in-
formací, ale – jak poukazuje Alleyn – „každý den 
vytvoří průměrný člověk tolik informací, kolik je 
obsaženo v šesti novinách v porovnání s pouhými 
dvě a půl novinovými stránkami před 24 roky! To 
znamená 200násobný nárůst.“ Množství informa-
cí, které se šíří v prostoru planety Země, převyšuje  
315krát počet zrnek písku na naší planetě.2

Máme tedy více informací, než jsme schopni vstře-
bat a třídit, proto se musíme učit většinu z nich ig-
norovat. Lidská mysl se po určitém tréninku dokáže 
přizpůsobit. Dokonce se při sledování snímků zmí-
něných hladových dětí můžeme naučit klidně jíst.

Trocha praxe nám umožní snížit citlivost téměř na 
cokoliv. Před několika lety jsem četl, jak posluchači 
Spurgeonovy evangelizace reagovali na jeho popis 
Kristova ukřižování. Lidé začali plakat a hlasitě pro-
testovali, když popisoval Ježíšovo utrpení. Někteří 
přišli druhý den zjevně nevyspalí, protože ony obra-
zy scén na Golgotě jim zabránily ve spánku. 

Proč nevidíme podobné reakce u posluchačů  
v dnešní západní kultuře? Je možné, že po zhlédnu-
tí tisíců a tisíců krutých vražd ve filmech a v televizi 
už nejsme schopni přiměřeně reagovat na kruté vý-
jevy ukřižování? V minulosti jsem si kladl otázku, 
jestli satanovým plánem při přesycování lidí přemí-
rou násilí v zábavním průmyslu bylo pouze otupit 
naši morální citlivost. Dnes si kladu otázku, jestli  

nesleduje ještě jiný záměr. Když si lidé zvyknou na 
násilí, když vyrostou na virtuálním krveprolití, tak 
to ovlivňuje jejich schopnost porozumět důležitosti 
Kristovy smrti na kříži. To zemřel na kříži jen další 
člověk. To už jsme v minulosti viděli. Ve skutečnosti 
jsme viděli i horší případy. 

A co ztracení lidé, kteří jsou zmíněni v nadpisu? 
Neocitli jsme se někde úplně jinde? 

Jednou, když jsem pracoval na programu It Is 
Written, mi do kanceláře zavolal jeden známý bavič. 
Mám-li být upřímný, když jsem na stole uviděl lístek 
s jeho jménem, telefonním číslem a vzkazem, že by 
byl rád, kdybych mu zavolal, napadlo mne, že je to 
žert, a málem jsem mu nezavolal. Jedna z mých spo-
lupracovnic mne ale ujistila, že na hovor čeká. Vyto-
čil jsem jeho číslo. 

V rozhovoru, trvajícím více než hodinu a půl, jsme  
hovořili o všem možném – od stavu křesťanství 
v Americe až po jeho osobní žádost o modlitbu.  
V jednom okamžiku zmínil něco, co mne zarazilo. 
„Poslechněte si někdy texty zpěváků tvrdého rocku,“ 
řekl. „Spousta těchto písní je voláním ztracených lidí.“ 

Dříve než jsem prožil svoje obrácení, docela hod-
ně jsem tuto hudbu poslouchal. Po svém křtu jsem jí 
už nevěnoval takřka žádnou pozornost. 

Když jsem zavěsil telefon, podíval jsem se na texty 
některých písní, které jsem poslouchal jako dítě. Měl 
pravdu. Mnoho z nich bylo voláním ztracených lidí. 
Tito lidé, pohřbení až příliš hluboko v požitkářství 
a promiskuitě, volají ve své bezmoci jako ti, kteří 
neznají Krista. Jejich hudba odhaluje jejich úzkost, 
odhaluje jejich syrové otázky o lidském utrpení a ne-
spravedlnosti. Odhaluje jejich zoufalství a beznaděj.

Proč mne to nikdy nenapadlo?
Určitě vám nedoporučuji navštívit iTunes a nahrá-

vat si hudbu, která nepatří do počítače křesťana, a to 

Jak často zaměstnávají naši mysl lidé, kteří neznají Krista? Všímáme si jich vůbec? Jak často  
o nich hovoříme v našich sborech? Kdyby nám někdo přečetl zápis z jednání výboru našeho sboru  
(nebo jiného církevního grémia), našli bychom tam o nich nějakou zmínku? A pokud ano, kolik objemu 
času jsme věnovali tomu, abychom tyto ztracené našli? A co o tomto úkolu prozrazuje náš rozpočet?
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ani z důvodu zmíněného zkoumání. Dostali jsme 
zcela jasnou radu, abychom naše smysly nepokoušeli 
bezbožnými věcmi.3 

Zneklidňovala mne však skutečnost, že jsem dří-
ve tuto hudbu poslouchal – tyto písně jsem dobře 
znal – avšak když jsem se stal křesťanem, tak jsem 
se nikdy neohlížel zpátky, abych viděl, že to, co jsem 
poslouchal, bylo volání ztracených lidí hledajících 
odpovědi. 

Na jedné straně se domnívám, že bylo dobře, že 
jsem úplně odmítl dřívější životní styl. Překonal 
jsem ho, očistil jsem svůj život a postavil se za Kris-
ta. Udivuje mne však, že jsem si v té době nevšiml 
ztracených lidí. Jsme naprogramováni, abychom je 
nevnímali? Nejsme na ně naladěni? Nebo na ně jed-
noduše zapomínáme? 

Pavel píše, že v posledních dnech nastanou „ne-
bezpečné časy“, a pokračuje popisem světa, který 
bude úplně necitlivý vůči hříchu. „Buď si jist, že  
v posledních dnech nastanou těžké časy. Lidé bu-
dou milovat jen sami sebe a své peníze; budou vy-
chloubační, arogantní, urážliví, vzpurní k rodičům, 
nevděční, bezbožní, bezcitní, nesmiřitelní, po-
mlouvační, nevázaní, bezuzdní, nepřátelé dobra…“ 
(2Tm 3,1–3; B21). 

To je výstižný popis světa, ve kterém žijeme. Jsme 
odborníci na to, jak se vyvléknout z pocitu bolesti  
a utrpení. Po mnoha letech praxe jej umíme snadno 
zatlačit do pozadí.

V roce 2006 napadl ve stanici metra v New Yorku 
Michaela Steinberga duševně narušený muž. Zaúto-
čil na něj pilou, jež na zem odložili dělníci, kteří tam 
pracovali. Michael volal o pomoc, ale stavební děl-
níci neudělali vůbec nic. Michael k tomu říká: „Lidé 
mě slyšeli, ale jen se na nás dívali. Prosil jsem je, aby 
útočníka ode mne odtrhli a zavolali záchranku. Ne-
zastavili se, aby mi pomohli, nezajímali se o mě. Oni 
všichni pouze dělali svoji práci.“

Neslyšeli ho volat o pomoc, nebo se rozhodli ne-
slyšet jej?

Tím se dostávám ke klíčové otázce: Jak často 
zaměstnávají naši mysl lidé, kteří neznají Krista? 
Všímáme si jich vůbec? Jak často o nich hovoří-
me v našich sborech? Kdyby nám někdo přečetl 
zápis z jednání výboru našeho sboru (nebo jiného  

církevního grémia), našli bychom tam o nich něja-
kou zmínku? A pokud ano, kolik objemu času jsme 
věnovali tomu, abychom tyto ztracené našli? A co  
o tomto úkolu prozrazuje náš rozpočet? 

Někdy se zasním a představuji si, že bych byl tře-
ba na jeden večer pozván na jednání mezi anděly. 
Kdybychom mohli číst záznamy z jednání, která se 
vedou v nebi, a pak je porovnat se záznamy našich 
jednání, v čem by byl rozdíl? Pochybuji, že andělé 
během jednání nenápadně pod stolem kontrolují 
svoje účty na Facebooku nebo s otevřenýma oči-
ma přemýšlejí o zítřejších povinnostech – protože 
všechno, o čem diskutují, je naléhavé a má věčné 
důsledky. Je to záležitost jejich Mistra. Pochybuji, 
že se tam občas nudí nebo že jednají o bezvýznam-
ných věcech. 

Představme si anděla, který by navštívil naše jed-
nání. Ovlivnilo by průběh a obsah naší diskuze, 
kdybychom ho tam viděli sedět? Jak by to změnilo 
priority naší agendy? Cítili bychom se nepříjemně 
kvůli tomu, o čem bychom diskutovali, nebo by nás 
jeho přítomnost obtěžovala? Kolik času trávíme dis-
kuzemi o společenských tématech nebo o tom, kdo 
má na co nárok, či stěžováním? Měli bychom se více 
zabývat ideami, nebo lidmi? 

Hledejme ztracené
Umíme si představit, co bude s těmi, kteří nezna-

jí Krista? Už chápeme, proč pastýř opustil úplně 
všechno, aby našel jednu ztracenou ovci? (L 15,4) 
Když se díváme na Ježíše, kterého na Golgotě drti-
ly naše hříchy, uvědomujeme si, že ti, kteří neznají 
Krista, budou prožívat tuto hrůzu? 
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Spurgeon kdysi řekl: „Bůh nás chraň před životem 
v pohodlí, zatímco hříšníci se noří do pekla!“

My nevěříme, že hříšníci budou věčně trpět. Bible 
ukazuje, že Bůh těm, kdo ho definitivně odmítnou, 
určí mnohem lidštější úděl. Ellen Whiteová napsala: 
„Nerozhodujme se pro to, abychom byli ztraceni. 
Nedokážeme pochopit, jak je to hrozná situace.“4 Dí-
vejme se na Ježíše v Getsemane. Postavme se u paty 
kříže a pozorujme ho. Sledujme, jak byl Kristus „uči-
něn hříchem pro nás“ (2K 5,21), a nebudeme brát na 
lehkou váhu to, co budou prožívat lidé, kteří zemřou 
bez něj, nebo co bude pociťovat Bůh, když některé 
z jeho dětí budou provždy ztraceny. 

Jsou ztracení hříšníci většinou lidé, kteří jdou po 
správné cestě – jen trochu odchýleně? Nejsou to  
lidé, kteří jsou jen špatně informovaní? Pokud by to-
mu tak bylo, stačilo by, aby Bůh na svět poslal pouze 
učitele. On však poslal Spasitele. Věděl, jak vysoká 
je cena za hřích, a přece se rozhodl zachránit nás 
ztracené. 

Elen Whiteová napsala výrok, kterým někteří ob-
hajují myšlenku, že dříve než přijde Kristus, musíme 
zdokonalit sami sebe. Z kontextu však vyplývá, že au-
torka hovoří o nadšení pro záchranu ztracených lidí: 

„Kristus toužebně očekává, až se v církvi ukáže je-
ho obraz. Až jeho lid plně projeví jeho povahu, Kris-
tus přijde, aby přijal svůj lid jako své vlastnictví. Kaž-
dý křesťan má přednost nejen očekávat, ale i urychlit 
příchod svého Pána. Kdyby všichni vyznavači Ježíše 
Krista přinášeli ovoce k jeho slávě, semeno evangelia 
by bylo brzy rozseto po celém světě. Poslední velká 
žeň by rychle dozrála a Pán Ježíš by přišel, aby sklidil 
drahocennou úrodu.“5

Co přesně znamená „až jeho lid plně projeví Kris-
tovu povahu“? Znamená to, že naše priority budou 

podobné jeho prioritám, že budeme stejně nadšení 
jako Ježíš. Znamená to, že budeme „hledat a zachra-
ňovat ztracené“ (L 19,10), že nebudeme necitliví.

Ježíš na své cestě z Judska do Galileje „musel projít 
Samařskem“ (J 4,4). Ježíš nemusel procházet Samař-
skem, existovala totiž ještě jiná cesta. Byla sice delší, 
ale vedla mimo toto území. Mnoho Židů raději vo-
lilo tuto delší cestu, aby se vyhnuli území Samařanů, 
které považovali za nečisté. Přesto Bible říká napro-
sto jednoznačně, že Ježíš musel projít Samařskem. 
Proč?

Nevedly ho k tomu zeměpisné důvody. Důvodem 
bylo jeho srdce. Ježíš nebyl imunní vůči volání ztra-
cených lidí. Byla tam přece žena Samařanka, která 
přišla ke studni v žáru poledního slunce, aby se vy-
hnula setkání s dalšími ženami z vesnice. Stala se 
terčem vesnických drbů – možná proto, že odloudila 
jedné nebo několika ženám jejich muže. Ona nikdy 
nenašla skutečnou lásku a zoufale toužila po něčem 
lepším. Nebyla to však ona, kdo hledal Krista, ona 
byla beznadějně ztracená. Ježíš musel jít přes Samař-
sko, protože tato žena potřebovala být nalezena. Ježíš 
si nemohl pomoci.

A přesně k tomu vybízí i nás. Abychom si nemoh-
li pomoci a rozhodli se, že už nebudeme zavírat oči  
a prohlédneme. Pak budeme na skutečné cestě domů. 

(Tento článek byl uveřejněn  
v časopisu Adventist Review 9. srpna 2012.)

 1 Neil Postman, Amusing Ourselves to Death, str. 99
 2 Richard Alleyne, Welcome to the Information Age, Tele- 

graph, 11. února 2011
 3 „Nebude mi vzorem, co ničemník páchá. Nenávidím, co děla-

jí odpadlíci, nepropadnu tomu.“ (Ž 101,3)
 4 Letter 1d, 1890
 5 Perly moudrosti, str. 32

Je možné, že po zhlédnutí tisíců a tisíců krutých vražd ve filmech a v televizi už nejsme schopni při-
měřeně reagovat na kruté výjevy ukřižování? V minulosti jsem si kladl otázku, jestli satanovým plá-
nem při přesycování lidí přemírou násilí v zábavním průmyslu bylo pouze otupit naši morální citlivost. 
Dnes si kladu otázku, jestli nesleduje ještě jiný záměr. Když si lidé zvyknou na násilí, když vyrostou na 
virtuálním krveprolití, tak to ovlivňuje jejich schopnost porozumět důležitosti Kristovy smrti na kříži. 
To zemřel na kříži jen další člověk. To už jsme v minulosti viděli. Ve skutečnosti jsme viděli i horší případy.
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Adam s Evou chodili v bezstarostné blízkosti s Bohem. Po odcizení lidí od Boha se ztratila blízkost, 
ale i bezstarostnost. Ztráta důvěry, nejistota a starosti současně s vysokými nároky dnešní společnosti 
v nás vyvolávají stres. Nezvládnutý stres vede k psychosomatickým onemocněním, která jsou spolu se 
sedavým způsobem života v potravinové hojnosti podkladem tzv. civilizačních nemocí.

Žel, že program New Start, který alespoň teoreticky známe, má otázku důvěry až na posledním mís-
tě (T = Trust in God). A tak se nám děje, že klademe důraz na výživu (oprávněně – a udělalo se v té-
to oblasti mnoho), méně na pohyb (tady je stále co dohánět) – a to podstatné nám jaksi uniká. Je to 
změna myšlení a v důsledku toho i změny chování – pokoj z vědomí, že můj Bůh září do všech temnot  
(Ž 18,29), nemusím se úzkostlivě rozhlížet (Iz 41,10), za všech okolnostní mne má Bůh rád (Ř 5,8). 

Na počátku zdravotního programu církve adventistů bylo pochopení Boží lásky, která nemíří jen do 
věčnosti, ale kterou nás Bůh zahrnuje již dnes. Již nyní má zájem o zdraví člověka a jeho pohodu. Úcta 
k životu a ke každému členu lidského (i sborového!) společenství se pak odráží v respektování Bohem 
daných přírodních i sociálních zákonů a v životním stylu, který je nejen prevencí onemocnění, ale i po-
mocí v situaci, kdy se nemoc objeví. Pamatujme, ne vždy je nemoc zaviněná, ale vždy je příležitostí pro-
kázat bližnímu soucitnou pomoc a lásku.

Základní principy podpory zdraví jsou dle víry i dle odborných poznatků stejné: nahlížet na život 
pozitivně, neztratit naději, pěstovat dobré vztahy, mít dostatečný pohyb (nejvhodnější je chůze – a když 
se sbor společně vydá na cestu, může to mít široké dopady), mít energeticky vyváženou, převážně rost-
linnou stravu. Věda a víra nestojí proti sobě, ale vzájemně se doplňují, s pokorným vědomím svých 
hranic a možností.

Přála bych si, abychom rozlišovali věci podstatné a případné a naplnil se text 1K 16,14: „Všechny 
vaše věci ať se dějí v lásce.“

Od ledna 2013 jsem převzala odpovědnost za oddělení zdraví v Českém sdružení. Děkuji redakci 
časopisu Advent za otevření rubriky tohoto oddělení. Ráda uvítám vaše návrhy, myšlenky, připomín-
ky a podněty k tomuto církevnímu odvětví. Nebojte se sdílet, malujte i mailujte, a hlavně pište – těší-
me se na spolupráci.

Nyní dvě urgentní prosby: 
1) Rádi bychom aktualizovali adresář lékařů, sester a zdravotnických pracovníků, členů Čes-

kého sdružení – prosím, napište mailem (jana.krynska@vzp.cz) či na adresu: České sdružení církve 
adventistů, Peroutkova 57, 150 00 Praha 5 – Smíchov.

2) Evropská konference o zdraví s názvem Uzdravení, kterou pořádá Generální konference ve 
dnech 29. 4. – 4. 5. 2013, má 1. termín uzávěrky 31. 1. 2013, poslední termín (již s finanční přirážkou)  
30. 3. 2013 (viz barevný plakát na straně 2 v tomto čísle časopisu Advent či na www.european-health-
conference.org). Je zajištěn překlad do slovenštiny. Pokud zamýšlíte účast, přihlaste se a zároveň nás na 
výše uvedených adresách informujte; rádi bychom vám alespoň zčásti pomohli v realizaci.

Na pOčátku byla… víra

Jana Krynská
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Nikdy v minulosti nemělo oddělení zdraví při Generální konferenci tak smělou vizi, jako pro období let 
2010 až 2015: „Každý sbor komunitním zdravotním centrem, každý člen zdravotní misionář“. Pro Česko- 
-Slovenskou unii byla tato vize upravena: „Při každém sboru Klub zdraví, v každém sboru tým zdravotní 
misie“. 

Vyjádřením této vize bylo zdravotnímu poselství naší církve a zdravotně-misijní práci navráceno jejich 
místo podle Božího záměru. Rok 2013 je 150. výročím předání zdravotního poselství církvi. V roce 1863 
dostala Ellen Whiteová poprvé světlo, které bylo dáno jako úžasný dar pro Boží lid. V tomto požehnání je 
také nezanedbatelný aspekt osobní zodpovědnosti za přijetí světla a současně za jeho nesení lidem tohoto 
světa. V tento významný rok bychom rádi podpořili činnost zdravotní misie tak, aby v každém sboru 
(kde je to možné) vznikl zdravotně misijní tým, který po zaškolení bude schopen organizovat programy 
zdravotní misie, jako jsou Kluby zdraví, přednáškové aktivity, veřejné aktivity Health Expo, osobní pora-
denství apod. 

Rádi bychom vás seznámili s možnostmi pro vyškolení zdravotních misionářů, které budou v roce 2013 
k dispozici.

1. Jedním z nosných školicích projektů v roce 2013 bude PRAKTICKÝ KURZ ZDRAVOTNÍ MISIE  
(L. I. G. H. T.) určený zvláště pro mladé lidi se zápalem pro misii. Kurz se uskuteční pod garancí 

občanského sdružení Život a zdraví za 
účasti lékařky Anny Slepenčjuk, ředi-
telky sanatoria přírodní léčby, s malým 
týmem jejích spolupracovníků, a to od 

28. června do 18. července 2013. Garancí předaných 
vědomostí a praktických dovedností budou také dal-
ší vyučující – lékaři, kazatelé a zdravotní misionáři 
z Česko-Slovenské unie. Proto již nyní chceme vyzvat 
sbory k tomu, aby zájemce o tento kurz podpořily 
anebo vytipovaly (nejlépe) dva mladé lidi ze sboru 
(nesmí však chybět jejich vlastní zájem). Zaškole-
ní mladí lidé se pak mohou stát nedílnou součástí 
misijních aktivit sboru realizováním podpůrných 
programů zdravotní misie. Stejně tak by se měli stát 
součástí zdravotně misijního týmu. Hledání místa na 
pořádání kurzu je v jednání. Cena kurzu je dotovaná 
církví, v případě vyslání zájemců sborem ubytování 
uhradí příslušné sdružení. Sborům doporučujeme, 
aby účastníkům pomohly uhradit cestovné. Stravu 
si hradí účastník sám (150 Kč za den). Ideální je ab-
solvování celého kurzu, po domluvě je však možné 
absolvovat také část kurzu. Součástí kurzu bude test, 

při každém sbOru klub zdraví,  
v každém sbOru tým zdravOtNí misie

Lékařka Anna Slepenčjuk,  
ředitelka sanatoria přírodní léčby
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jehož úspěšné absolvování opravňuje získat průkaz lektora občanského sdružení Život a zdraví. 
Kurz je kapacitně omezen!

Informace a přihlášky: klubyzdravi@email.cz, tel.: 739 345 687, Roman Uhrin 

Hned po skončení Kurzu zdravotní misie, tedy od 20. do 28. července 2013, bude pořádán osmi-
denní „SANATORIJNÍ“ POBYT na území České republiky za přítomnosti a garance Anny Sle-
penčjuk a jejího týmu. Obdobný pobyt bude v případě zájmu pořádán také na území Slovenska,  
a to od 29. července do 5. srpna 2013. 

Zájemci se mohou hlásit písemně na adrese klubyzdravi@email.cz, načež obdrží podrobné 
informace. 

2. Oddělení zdraví Česko-Slovenské unie a občanské sdružení Život a zdraví každoročně organizují ško-
lení pod záštitou univerzity Loma Linda ve čtyřech oblastech. V roce 2013 bude na řadě téma 

Fyzioterapie – cvičení. Termíny školení jsou naplánovány na 18.–21. dubna (1. část) a na 
12.–15. září (2. část). Cílem školení je získat přehled o moderních poznatcích i kvalifikaci 
v daném oboru, kterou účastníci dostanou po absolvování vědomostních testů a po praktic-
kém ověření získaných dovedností pořádáním veřejných aktivit. Školení probíhá již tradič-

ně v rekreačním zařízení Demänovka v Liptovském Mikuláši. Lektoři občanského sdružení Život  
a zdraví si znovu hradí stravu a na úhradě ostatních nákladů se podílejí jednotlivá sdružení. Účast-
níci, kteří nejsou lektory občanského sdružení Život a zdraví, si hradí veškeré náklady sami. 

Informace a přihlášky: zazdravi@seznam.cz, tel.: 736 630 875, Jaroslav Skoumal 

3. Institut životního stylu pod občanským sdružením Prameny zdraví organizuje rekvalifikační kurz 
PORADCE ŽIVOTNÍHO STYLU, který je akreditován Ministerstvem školství a tělesné vý-

chovy. Délka kurzu je 10 měsíců – při absolvování deseti víkendových konzultací od září 
2013 do června 2014. Kurz zahrnuje předměty jako zdravá výživa, prevence nemocí, veřej-
ný projev, zdravý životní styl, Kluby zdraví apod. Kurz probíhá v Nenačovicích u Berouna 
(sídlo firmy Country life). Kurzovné činí 9 500 Kč. Certifikát opravňuje k využití poznatků 

pro oblast podnikání. 

Informace a přihlášky: zizka@pramenyzdravi.cz, tel.: 737 303 796, Robert Žižka 

4. Další akreditované rekvalifikační kurzy probíhají pod Institutem preventivní péče o zdraví. Kurzy 
pomohou při získání poznatků v oborech Obsluha sauny, Masáže, Zdravotní tělesná výcho-

va (rozšířena o SM systém) a Cvičitel Pilates. Také tyto dovednosti mohou rozšířit obzor 
zdravotních misionářů, aby jejich služba mohla být ještě kvalitnější a víc fundovaná. Kur-
zy v roce 2013 budou probíhat pod hlavičkou kopřivnické pobočky občanského sdružení 
Život a zdraví.

Informace a přihlášky: sofonias.3.17@seznam.cz, tel.: 604 527 939, Jana Konečná 

5. Pro milovníky dobrého, zdravého jídla a kuchařského umění bude v Praze pořádán pětidenní KURZ 
KUCHAŘE. Kurz pomůže v osvojení praktických dovedností v oblasti zdravého vaření. Termín 
konání: 6.–10. 5. 2013. Tematicky bude zaměřen na národní kuchyně ve zdravém stylu, také je 
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možné reflektovat přání účastníků kurzu. Kurz je kapacitně omezen! Cena kurzu bude upřesně-
na podle reálných nákladů (od 600 do 800 Kč za den, včetně stravy, noclehu, kurzovného, režie 
apod.). 

Informace a přihlášky: klubyzdravi@email.cz, tel.: 739 345 687, Roman Uhrin 

6. Rok 2013 je také rokem konání EVROPSKÉ KONFERENCE O ZDRAVÍ v Praze ve dnech 29. dub- 
na až 4. května. Organizátorem konference jsou tři divize církve adventistů. Můžete se těšit na 
přednášející, jako jsou Ted Wilson, Allan Handysides, Peter Landless, Gary Fraser, Winston 
Craig a další. Výběr ze zajímavých témat prozrazuje, že obsah bude praktický a aplikovatelný do 
života křesťana. Konference je určena pro odbornou veřejnost, zdravotníky, ale také pro dobro-
volníky v oblasti zdravotní osvěty, kazatele, lektory a další zájemce. Více informací najdete na 
plakátu na 2. barevné straně tohoto čísla časopisu Advent a v předchozím článku s názvem Na 
počátku byla… víra.

Podmínky a přihlášky: www.european-health-conference.org

7. Oddělení zdraví na Slovensku pořádá Letní tábor zdraví, který se bude konat na jižním Slovensku 
blízko Šale, ve sportovním areálu Kaskády. Termín konání je 21.–28. 7. 2013. Organizátoři pro 
vás připravili redukčně-sportovní program.

Informace a přihlášky: bkern@casd.sk, Bohumil Kern 

To jsou jen některé z hlavních aktivit, které organizuje oddělení zdraví v roce 2013 pro zdraví členů 
církve, ale také pro zdraví a nalezení duševní pohody vašich přátel. Ze zde neuvedených aktivit můžeme 
uvést například síť 80 Klubů zdraví na území Česko-Slovenské unie nebo několik Rekondičních pobytů 
pořádaných občanským sdružením Prameny zdraví (ty jsou inzerovány samostatně na straně 38 v časo-
pise Advent). 

Organizátoři těchto aktivit věří, že mocný Bůh může mnohým potřebným ukázat cestu k velkému 
Lékaři. Stejně tak mohou tyto aktivity být cestou ke službě mnohým, kteří touží sloužit v oblasti zdra-
votní misie.

Roman Uhrin, koordinátor zdravotní misie

Teologický seminář a Oddělení výchovy Česko-Slovenské unie 

srdečně zvou
na sérii přednášek na téma

Svaté války ve Starém zákoně
KDY: 2. března 2013 ve sboru Praha-Bethany od 14 hodin

Přednášet bude Barna Magyarosi, vedoucí oddělení výchovy a křesťanského domova Interevrop-
ské divize. V odpoledních hodinách bratr také poslouží v tomto sboru kázáním. 
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Hodnocením služby círk-
ve v roce 2012 a plánováním 
dalšího období se zabýva-
li členové a hosté Výboru 
Česko-Slovenské unie církve 
adventistů, který se sešel ke 
svému výročnímu zasedání 

v neděli 25. a v pondělí 26. 11. 2012 v objektu Teo-
logického semináře v Sázavě. 

Výbor rozhodl, že vzhledem k nedávnému při-
jetí zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi 
Parlamentem České republiky není třeba svolá-
vat původně plánovanou mimořádnou konferen-
ci unie. Ta měla odpovědět na otázku, zda církev  
bude nadále přijímat peníze na platy duchovních 
jako kompenzaci za majetek zabavený církvi v době 
komunizmu. Stát bude od roku 2013 odškodňovat 
církve jiným způsobem (viz rozhovor s Mikulášem 
Pavlíkem v tomto čísle časopisu Advent). Celé té-
ma výbor odložil na řádnou konferenci unie, která 
se uskuteční 8. až 11. 5. 2014 v Malenovicích, a její 
výsledky budou představeny na slavnostní společné 
bohoslužbě adventistů z České a Slovenské republi-
ky v sobotu 17. 5. 2014 v Bratislavě v tamějším Ná-
rodním tenisovém centru. Členové výboru se do-
hodli, že případnou mimořádnou konferenci svolají 
jen v případě naléhavé potřeby církve. 

Přítomní také rozhodli, že v české i slovenské 
verzi církevního zpěvníku nechá unie upravit har-
monizaci asi 200 písní a doplnit rejst-
říky s vazbami písní na biblické texty  
a duchovní témata. V příštím roce také 
vydá církev druhé číslo nového misij-
ního časopisu Za obzorem, a to v české  
i slovenské verzi, v nákladu 10 tisíc ku-
sů, se systémem slev pro ty, kteří se bu-
dou chtít o časopis podělit s lidmi mimo 
církev. 

Výbor unie projednal zprávy a pod-
něty ze zahraničních cest, například do-
poručil oddělení osobní služby využít 

dobré zahraniční zkušenosti s výstavou a filmem 
zaměřenými na oslavu Božího stvoření. V příštím 
roce bude 26. až 28. dubna uspořádána v Sázavě 
konference o perzekuci věřících v době komunis-
tického režimu se setkáním bývalých politických 
vězňů. 

Předseda Interevropské divize církve Bruno Ver- 
tallier pozval adventisty z České a Slovenské repub-
liky k programům, které církev celosvětově pod-
poruje v zájmu duchovního oživení a reformace, 
jako jsou každodenní studium Písma, společné 
modlitby nebo misijní oslovení velkých měst. Ge-
nerální konference se v příštím roce soustředí na 
New York, Interevropská divize na Ženevu, v Če- 
sko-Slovenské unii se chystají zvláštní programy 
pro oslovení obyvatel Prahy. Církev na celém světě 
také distribuuje duchovní knihy. V české a sloven-
ské verzi nyní vychází kniha Velká naděje od Ellen 
Whiteové. „Povzbuzujeme členy, aby tyto knihy 
dávali adresně, s rozmyslem, konkrétním lidem, 
za které se modlí. Nechceme je nikomu vnucovat, 
vyvolat u druhých odpor, hněv, narušení vztahů 
s našimi sousedy a blízkými. Tyto knihy mají na- 
opak budovat mosty mezi lidmi a stát se svědec-
tvím o spásné Boží milosti v Ježíši Kristu,“ vyzval 
Bruno Vertallier. 

Jak dále informoval, Výbor Generální konfe-
rence připravuje na své setkání v říjnu 2014 ná-
vrh k otázce ordinace žen do kazatelské služby.  

výbOr uNie hOdNOtil a pláNOval v sázavě
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„Doufám, že církev na Generální konferenci 
otevře dveře ordinaci žen nebo alespoň umožní  
uniím se v této věci samostatně rozhodovat,“ uve-
dl Bruno Vertallier. „Naše teologie ordinace se 
nyní příliš podobá katolické,“ dodal. Severoně-
mecká unie církve v Evropě i Kolumbijská a Paci-
fická unie v USA již separátně ordinaci žen schvá-
lily. „Vedení církve tyto unie v zájmu celosvětové 
jednoty vyzývá k pozastavení tohoto procesu, na 
druhou stranu je pravda, že díky těmto uniím se 
ordinací žen církev nyní usilovně zabývá,“ řekl 
předseda naší divize. Vyzval místní teology, aby 
své případné podněty v této věci zasílali Barno-
vi Magyarosimu, diviznímu vedoucímu oddělení 
výchovy v Bernu, který má tuto záležitost v In-
terevropské divizi na starost. „Modleme se za to  
a nechme působit Ducha svatého,“ vyzval Bruno 
Vertallier. 

Předseda divi-
ze také informo-
val o nastolení 
tématu vztahu 
církve k lidem 
s homosexuální 
orientací: „Ta-
ké tito lidé jsou 
Boží děti. Chce-
me jim spole-
čenstvím církve 
nabídnout nový 

život, oslovit je evangeliem, dobrou zprávou o od-
puštění hříchů a spasení vírou v oběť Ježíše Krista.“ 

Zmínil také diskuzi o finanční náročnosti provo-
zu a výsledcích vysokých škol církve v německém 
Friedensau a francouzském Collonges financova-
ných divizí. „Obchodně se zdá provoz těchto škol, 
vzhledem k výsledkům v podobě velmi malého po-
čtu nových duchovních, velmi neekonomický. Ne-
jsme však obchodní firma, jsme církev.“

K otázce na postoj církve k iniciativám jed-
notlivců, kteří svou publikační, distribuční či ji-
nou misijní činnost uskutečňují bez koordinace  
s církví, ačkoli často vystupují i jejím jménem ne-
bo anonymně, Bruno Vertallier uvedl: „Církev má 
podporovat jen to, co produkuje církev, ať se to 

týká knih, časopisů, videí, audia nebo webových 
stránek. Církev proto nepodporuje ani distribuci 
knih Ellen Whiteové, které nevydala oficiální ad-
ventistická vydavatelství.“ 

Předseda Česko-Slovenské unie církve Mikuláš 
Pavlík ve své výroční zprávě vyzdvihl například 
užitečnou novinku v činnosti kazatelského oddě-
lení – supervizi na pomoc kazatelům v některých 
složitých otázkách spojených s jejich službou. No-
vý český zákon o majetkovém vyrovnání s círk-
vemi podle něho není ideální a ve všech směrech 
spravedlivý, ale ve vztahu k církvi adventistů není 
v rozporu s jejími věroučnými postoji a směřuje 
k odluce církve a státu, což je biblický ideál. „Přes 
otázky, které vyvolává zejména takzvané přechod-
né období, věřím, že najdeme v církvi podporu 
pro souhlas s jeho přijetím a moudrost při roz-
dělování takto získaných finančních prostředků,“ 
uvedl Mikuláš Pavlík. 

Tajemník unie Peter Čík ve své zprávě konsta-
toval ze statistik za první tři čtvrtletí minulého  
roku, že do církve v České a Slovenské republice 
byli v roce 2012 pokřtěni 132 lidé. Počet dospělých 
členů církve v unii byl na začátku října 9 688. 

Hospodář unie Edvard Miškej uvedl, že roční 
obrat desátků v unii je nyní asi 100 milionů korun 
a navzdory evropské ekonomické krizi stoupá. 
To, díky Bohu, činí církev v České a Slovenské re-
publice nezávislou na vnější ekonomické pomoci. 
Budovu v Praze na Loužku, původně určenou pro 
ústředí humanitární organizace ADRA, se stále 
nedaří prodat, a unijní rozpočet je tak bez potřeb-
né rezervy. Sociální fond církve od svého zřízení 
v roce 2008 pomohl již stovce potřebných členů 
církve v celkové výši 3,5 milionu korun. Ve fondu 
je nyní 6,5 milionu korun. Církev do něj každo-
ročně přispívá částkou 300 tisíc, mimoto má fond 
i další sponzory. 

Členové výboru unie pověřili výbor oddělení 
výchovy, aby připravil návrh transparentního sys-
tému stipendií, aby studenti Teologického seminá-
ře v Sázavě mohli pokračovat ve vyšších formách 
studia na adventistických vysokých školách v za-
hraničí. 

 (AIS, www.casd.cz)
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STEZKA PÍSMÁKŮ VE VAL. KLOBOUKÁCH
18. listopadu 2012 proběhlo v modlitebně CASD v Praze finálové kolo soutěže dětí 
ve znalosti Bible – Stezka písmáků.
Základního korespondenčního kola se letos zúčastnilo 283 soutěžících, z nichž 137 
úspěšně splnilo daný limit bodů pro postup do finále. 111 z nich pak v neděli 18. 11. 
bojovalo o červený odznak úspěšného písmáka a na webových stránkách 
Klubu Pathfinder můžete najít konečné pořadí všech soutěžících.

Na výsledkové listině jsem mezi těmi, co stanuli na „bedně“ mezi 
prvními třemi, našel i jména těch soutěžících, kteří jsou ze sboru 
CASD nedaleko od mého bydliště. Vypravil jsem se proto za nimi, 
abych se jich zeptal na tajemství jejich přípravy na tuto soutěž, 
protože svou úspěšnost prokázali již v minulých ročnících.
Patří do sboru CASD ve Valašských Kloboukách, který sice nemá 
velkou členskou základnu – jen 25 dospělých členů – avšak je zde 14 dětí ve věku do 15. let. Devět z nich 
se už opakovaně aktivně zapojilo do Stezky písmáků (ti zbývající totiž zatím ještě neumějí číst). A je nutno 
dodat, že svůj sbor reprezentovali velmi úspěšně: 
Samuel Mitura při účasti ve finále dosáhl na třetí místo. 
Jeho mladší bratr Tim byl ve finále třikrát a ve své kategorii obsadil dvakrát první a letos druhé místo.
Tom Lukšík byl ve finále dokonce čtyřikrát a jeho umístění bylo hvězdné: jednou na třetím místě, dvakrát  
na druhém místě a letos byl první.
Vlastík Lukšík a Alžbětka Cahlová byli ve finále třikrát s umístěním dvakrát na prvním místě a jednou  
na druhém místě.
Sašenka Cahlová dosáhla dvakrát na druhé místo a Evička Hermanová jedenkrát na první místo. Její sest-
řička Nikol sice ve finále nezabodovala na prvních místech, ale počkejte příště!… Zato třetí ze sourozenců 
Hermanových, Zuzka, byla ve finále čtyřikrát a její celková bilance – jedno třetí, dvě druhá a jedno první 
místo – je rovněž závidění hodná.

„Jak to děláte, že máte takovou úspěšnost svého reprezentačnícho týmu?“ zeptal jsem se Reného Bila, který 
s dětmi pracuje v DSŠ i v oddíle Klubu Pathfinder. Zprvu dělal „drahoty“ s prozrazením jejich „know-how“, 
ale nakonec se mi jej podařilo přemluvit, abych vám jejich zkušenost mohl prozradit. 
„Tajemství úspěchu našich dětí spočívá v podpoře rodičů. Nejenže každé z dětí má svou vlastní Bibli,  
ve které si při svém čtení může dělat poznámky, ale to, co má na jejich úspěch největší vliv, jsou domácí 

rodinné pobožnosti, při kterých děti čtou 
zadané knihy Bible se svými rodiči. Ti je zá-
roveň upozorňují na důležité věci, které by 
mohly být v testových otázkách. Také v so-
botní školce jsme několikrát psali cvičné tes-
ty, a tím je připravovali na budoucí ,ostrou‘ 
zkoušku…“

Taťkové, maminky, učitelé DSŠ, vedoucí 
pathfinderů – možná že i ve vašem sboře 
jsou děti, které by se mohly zapojit do sou-
těže Stezka písmáků, a čekají jen na vaši 
podporu. Nechcete je také zkusit nadchnout 
pro poznávání Bible podobným způsobem, 
jakým to udělali ve Valašských Kloboukách?



VÍRA V JARO I RADOST ZE SNĚHU
Mám na starosti oddělení v církvi, jehož členové jsou většinou nadšeni, když je kolem nás spousta bílé-
ho sněhu. Nevadí, že sníh klouže, vždyť to je na něm právě to skvělé. Dá se na něm užít spoustu zábavy 
a legrace. 
Tuším, že nejeden starší člověk nesdílí toto dětské nadšení. Chce, aby byly odhrnuté a posolené 
chodníky. Nejlépe však, aby už to bílé a studené „smetí“ co nejdříve zmizelo a přišlo jaro se svojí 
barevnou a stále prohřátější přírodou, naplněnou zpěvem ptáků a hemžící se novým životem. 
Je velmi důležité věřit v jaro. Vědět, že dřív nebo později přijde. Mít jistotu, že zima nepotrvá věč-
ně. Jestli patříte mezi takové lidi i v duchovním životě, pak jste uvnitř šťastni, naplněni touhou  
a očekáváním. Vždyť Ježíš přijde a všechno rozkvete a bude prohřáto jeho láskou. Naší snahou  
v Klubu Pathfinder je tuto víru sdílet s dětmi. Ano, stavíme s nimi sněhuláka a jezdíme na saních, 
ale neskrýváme před nimi svoji víru v jaro. Těšíme se z toho, když po něm také zatouží, když se 
stane i jejich horizontem. 
Proto vás dospělé chceme i v tomto roce prosit o pochopení namísto nakvašených pohledů  
na děti hrající si na sněhu, o citlivost, když s nimi mluvíte o jaru, o transparentní víru v jaro zejména 
ve sborech a vašich rodinách. 
Děti, chci vám říci, že se jako vaši vedoucí těšíme na mnoho krásných aktivit, které na sněhu vy-
myslíme. Na krásný křupavý sníh pod nohama, na paprsky slunce, které se od něj odrážejí. Máme 
radost z toho, že budeme spolu růst a těšit se na jaro. Jste pro nás dospělé vzorem, že každý den 
je možné přijímat s úsměvem a najít v něm to, co 
nás potěší. Že i v zimě je možné mít radost ze živo-
ta. Že nemusíme sedět doma za pecí a stěžovat si na 
obtíže, které nás v životě potkávají, ale že můžeme,  
ba přímo máme vyjít ven, mezi jiné lidi a spolu s nimi 
se těšit z přítomnosti. 
Vím, když uklouzne dítě, tak málokdy je pro něj těž-
ké znovu vstát. U dospělých to bývá horší. Přesto 
Bůh slíbil, že znovu zvedne každého, kdo o to bude 
stát. Tak ať už je pro vás sníh zdrojem potěšení, nebo 
se na něj díváte s rozpaky, kéž nám všem je symbo-
lem čistoty, která je nám Bohem nabídnuta. Výzvou  
čistoty vztahů, které budeme i v tomto roce budovat.
      
                                                                           Dawy

Ahoj kamarádi a kamarádky!
Je to vždy zvláštní okamžik, když člověk vyměňuje starý, popsaný kalendář za nový – čistý. Jako by nás vy-
zýval k tomu, abychom za minulými dny udělali „tlustou čáru“ a na ty nové, čisté stránky začali psát s větší 
pozorností a odpovědností.
Před námi je v novém roce 2013 víc jak 300 dnů, ve kterých se budeme muset často rozhodovat, kterou cestu 
na různých křižovatkách života zvolit. Ať už to bude doma v rodinném kruhu, ve škole mezi spolužáky, v od-
díle mezi kamarády, anebo o samotě uprostřed životní „divočiny“, vždycky dbejte rad spolehlivých ukazatelů, 
které nacházíme v Bibli, abychom se za svá rozhodnutí jednou nemuseli stydět.
A kdybyste přes to všechno někdy „zakufrovali“, dbejte rady Bible – 1J 2,1.2 
a NIKDY TO NEVZDÁVEJTE!                                                          PF 2013 přeje Jerry
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JAK ROZUMÍM DESATERU

K SOUTĚŽI TTT – TVRDÝ TÁBOROVÝ 
TRÉNINK

LOGO TTT

Do redakce Přílohy nám poslali přihlášku a svůj ná-
vrh loga pathfindeři 109. oddílu PIRANĚ z Frenštátu  
pod Radhoštěm. Posuďte, jak se jim povedlo, a po-
šlete nám své návrhy.  Vítězný návrh odměníme.

Nezapomeňte také využít zimních měsíců k plnění 
dvou zadaných úkolů TTT. Až přijde jaro, zeptá  
se vás, co jste dělali v době, kdy byl k dispozici sníh!                                                           
                                        Jerry

Dobrý den, v Adventu 10/2012 jsme si přečetli 

článek o přikázáních a jestli jim děti rozumí. 

S naší dcerou, která má sedm let, jsme si to 

zkusili...

1. Že budu prostě uctívat Pána Ježíše a Pána 

Boha. Budu třeba chodit do sboru, budu  

o něm zpívat, budu se modlit. 

2. Nebudu kreslit Pána Boha a nebudu to 

uctívat. Pán Bůh tě má hrozně rád. Moc 

tomu nerozumím, co tam píšou.

 
3. Nebudu říkat jen tak jméno Pána Boha.

4. Nebudu v sobotu pracovat a budu chodit 

do sborečku.

5. Mám se hezky chovat k rodičům,  

a až budou starý, tak se o ně starat.

6. Nebudu dělat špatný věci.

 
7. (nevím, co to slovo znamená)

 
8. Nebudu nikdy krást.

 
9. Kamarádce a rodičům nemám lhát.

 
10. Nebudu sousedům závidět, když 

budou mít víc než já.

 
          Elenka Ščerbová



ZAJÍMAVOSTI ZE STVOŘITELOVY DÍLNY
Jób 12,7–9; SNC
Rozhlédni se kolem sebe a pouč se. Pozoruj dobytek, ptáky v povětří, ryby v moři, 
rostliny na zemi: není to všechno dílo Boží?

GENIÁLNÍ LETCI

KULÍK ZLATÝ
Na jeden zátah, bez přistání, urazí za 36 hodin 3 300 kilometrů dlou-
hou cestu z Aleutských ostrovů na Havaj. Během této pouti mávne 
asi 250 000krát křídly nahoru a dolů bez možnosti si odpočinout.
Jak heroický to je výkon, to si můžete představit, když pomyslíte, 
že byste měli udělat 250 000 kliků bez jediného odpočinku. Já jich 
udělám 20 – a jsem u konce svých sil.

ČMELÁK
Podle všech matematických výpočtů poměru váhy těla  
a velikosti křídel by čmelák nikdy neměl vzlétnout – a pře-
ce létá… 
Je to zázrak, který můžeš na vlastní oči pozorovat na roz-
kvetlé louce.

RYBÁK ČERNOHŘBETÝ
Podle výzkumů prováděných u těchto ptáků se rybák nepřetrži-
tě vznáší nad oceánem tři až čtyři roky bez jediného spočinutí  
na vodě či zemi.
Kam se na obyčejného rybáka hrabe americké „Force One“.

DROP KORI
Drop kori je zřejmě nejtěžší létající pták. Obvykle váží 13 až 14 
kilogramů a výjimečně přesáhne jeho hmotnost i 18 kilogramů.
Zkuste si představit letět nad hlavou patnáctikilovou činku na kří-
dlech z peří… Nemrazí vás při tom pomyšlení v zádech?

KOLIBŘÍK RŮŽKATÝ
Světový rekord mezi všemi ptáky světa v počtu mávnutí křídel  
za vteřinu drží Kolibřík růžkatý – Heliactin cornuta, který mává  
při letu křídly ve frekvenci 90 mávnutí za vteřinu.
Zkuste odhadnout počet kmitů svého jazyka za 1 vteřinu při vyslo-
vení „trrrrr…“ – budete schopni soutěžit v rychlosti kmitů s tímto 
geniálním letcem?

(Z knihy „Zázraky a tajemství přírody“) 5
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Už pri vstupe do sály bolo cítiť príjemnú atmosféru.  
Deti dávali najavo svoju prítomnosť hlasným smie-
chom a vzrušeným rozprávaním. Nedočkavý šum sa 
utíšil až pri prvých piesňach. Pozornosť si potom získa-
lo veľmi zaujímavé rozprávanie o slonoch, ktoré bolo 
dopĺňané rôznymi videami o ich špeciálnych schop-
nostiach. Keď sa deti dozvedeli, že takýto slon sa na-
chádza aj na Múzičke, dokonca za oponou, ich očká 
sa naplnili veľkou zvedavosťou a očakávaním. Tie od-
vážnejšie z nich už dokonca vymýšľali plán, ako sa cez 
prestávku k slonovi dostať. 

A potom sa to začalo. Pútavý príbeh o slonovi Horto-
novi, ktorý zachraňoval mestečko maličké ako omr-
vinka, vtiahol do deja nielen deti, ale aj dospelých. 
Počas príbehu sa na pódiu striedali šikovné ratolesti 
rôznych vekových a umeleckých kategórií. O program 
sa postarali krásne, a hlavne veselé pesničky, básničky, 
scénky či tance, ktoré netešili len rodičov a dospelých, 
ale predovšetkým nášho Boha. Program uzatvoril veľ-
mi dobrý detský muzikál, ktorý sa páčil asi všetkým.  
A na záver sa odmien dočkali skoro všetci:-). 
Myslím, že každý si túto krásnu sobotu užil a aj si pospo-
mínal, aké je to byť dieťaťom. 

                                                          Lujza Kučerová 
 

ÚNIJNÁ MÚZIČKA
TRENČÍN 2012



ÚNIJNÁ MÚZIČKA

TRENČÍN 2012
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VDO  
aneb stuDium knihy JOnáš

Letošní setkání VDO, které proběhlo 16.–18. 11. 2012 v Poděbradech, bylo zaměřeno na spo-
lečné studium knihy Jonáš. 

Již v pátek, po zahájení programu chválami, jsme se rozdělili do skupinek a zamýšleli se nad 
první kapitolou, kdy Jonáš prchá do Taršíše, přestože jej Hospodin posílá do Ninive, aby tomuto 
městu předpověděl zkázu…

Sobotní program byl opět zahájen chválami, stu-
diem dalších dvou kapitol a po vydatném obědě 
jsme se všichni odebrali do vedlejší budovy, kde 
probíhala další část programu – přednáška o mod-
litbě, kterou připravil kazatel Jindra Černohorský, 
jehož známe jako frontmana skupiny Grace nebo 
také ze seriálu Za obzorem. Někteří z vás již tuto 
přednášku mohli slyšet na kongresu UP! v minulém 
roce.

Pro mě osobně to byl 
krásný víkend, kdy jsem 
se nejenže zase setkala 
po dlouhé době s lidmi, 
které tak často nevídá-
vám, a poznala spoustu 
nových tváří, ale byl to 
i nový začátek v mém 
duchovním životě. Cítila 
jsem, že Bůh je opravdu 
se mnou, a není to jen 
pocit, který by po týdnu 
zmizel.

Barča Marcínová



26 Advent 2/2013

manželství je umění

Od 11. do 17. února 2013 se v České republice už 
posedmé uskuteční celonárodní kampaň – Národní 
týden manželství. Tato kampaň je volným a dob-
rovolným hnutím, díky němuž si lidé připomínají 
hodnotu manželství a uvědomují si potřebu svůj 
manželský vztah aktivně udržovat a rozvíjet. Kaž-
dým rokem se do podpory manželství zapojují další 
lidé, organizace i města, vycházejí zajímavé knihy, 
pořádají se manželské večery, semináře, otevírají se 
poradny atd. Přestože je dnes k dispozici mnohem 
více nástrojů pro budování zdravých partnerských 
vztahů než kdy v minulosti, rozpadá se čím dál tím 
více rodin ve světě i v církvi. Ačkoli se to navenek ne-
dává znát, mezi lidmi sílí hlad po láskyplných vzta-
zích a funkčních rodinách. 

Národní týden manželství je aktivně podporován 
Českou evangelikální aliancí a opakovaně má ote-
vřenou podporu české Ekumenické rady církví. Do 
Národního týdne manželství se zapojuje stále více 
sborů, kde se pořádají různé kurzy, semináře, boho-
služby a jiné aktivity na podporu zdravých manžel-
ství a rodin. Národní týden manželství dává rovněž 
příležitost věřícím laikům i odborníkům nabídnout 
osvětu lidem z církve i ze světa. 

Dobré partnerské vztahy jsou jedním ze základ-
ních předpokladů pro kvalitní život jednotlivců  
i společnosti. Stěžejní role manželství v naší společ-
nosti spočívá mimo jiné v tom, že poskytuje stabilní 
a láskyplné prostředí k výchově dětí, a jako takové 
potřebuje podporu. Národní týden manželství vy-
tváří prostor, kde si můžeme připomenout, že spo-
kojené manželství není samozřejmost, ale vztah, 

který bychom měli rozvíjet. Národní týden manžel-
ství je příležitost pro ty, jejichž cílem je pracovat na 
rozvoji a kvalitě manželství v České republice. Myš-
lenka organizování Národního týdne manželství je 
iniciativa otevřená všem, kdo si myslí, že manželství 
je dobrá věc. Pokud si díky této iniciativě manže-
lé kdesi v skrytu svého domova udělají na sebe čas, 
popovídají si spolu, podívají se na film o vztazích či 
přečtou knihu o tom, jak lépe komunikovat, Národ-
ní týden manželství 2013 plní svou úlohu. Pokud vás 
tato iniciativa inspiruje k tomu, abyste v jejím rámci 
oslovili své nejbližší okolí či veřejnost a uspořáda-
li nějakou smysluplnou akci, můžete ji zveřejnit na 
webu www.tydenmanzelstvi.cz zasláním informací  
na info@tydenmanzelstvi.cz.

Sedmý ročník týdne manželství nese motto: Man-
želství je umění. Protože se letos naše církev zaměřu-
je právě na tematiku manželských vztahů a rodiny, 
vzniká prostor pro sérii článků zamýšlejících se nad 
tím, k čemu je manželství vlastně dobré a jaké do-
vednosti je třeba rozvíjet, aby mohlo být spokojené.

Je Bible relevantní i dnes v otázce vzájemného sou-
žití v manželství? Není manželství na ústupu? Není 
spíš prostředkem k vzájemnému utiskování „kous-
kem papíru“, bez kterého se lidé obejdou? Dnes lidi 
nezajímá ani tolik, jestli se to má, nebo nemá, spíš by 
rádi nalezli způsob, jak to v jejich životě může dobře 
fungovat. Může moudrost skrytá v Bibli pomoci li-
dem, aby žili v harmonických vztazích? Kde se stala 
chyba, když vztahy nefungují? Jak se pozná, kdy už je 
manželství neudržitelné a rozvod jediným řešením? 

maNželství je uměNí 
NárOdNí týdeN maNželství 2013
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Není lepší být raději svobodným? Co je špatného na 
tom žít spolu bez sňatku? Není manželství už přeži-
tek, když se stále více lidí rozvádí i v církvi?

Jakou roli v manželství hrají emoce? Co je vlastně 
láska, a co není? Jak se pozná? Jak mohou lidé vědět, 
že budou mít šťastné manželství, když spolu nejprve 
nežijí „na psí knížku“? Když si dva lidé nerozumějí, 

je to jen proto, že udělali chybu při výběru partnera? 
Číst a psát se dá naučit, dá se naučit i dobrému man-
želství? Jak vypadá dobré manželství?

Pálí vás jiné praktické otázky na toto téma? Máte 
nějaké postřehy, o které se chcete podělit? Pište na 
adresu cincala@tydenmanzelstvi.cz.

 Petr Činčala

Je pátek ráno a zvoní telefon. Manžel. „Co-
pak?“ ptám se. „Tak autobus nám jede v půl tře-
tí, buď tam ve dvě,“ zazní ze sluchátka. „Páni, to 
sotva stíhám. Tak jo, budu tam.“ Že by? Poté, co 
jsem sehnala seminář i hlídání dětí, mi manžel ve 
středu sdělil, že vlastně nepojede. To už bylo po-
třetí, takže jsem nereagovala smutným ústupem, 
ale odvážně pravila: „To se nedá nic dělat, pojedu 
sama.“ „Na manželský seminář?“ divil se manžel. 
„Ano, na dovolené jezdím s dětmi také sama, už si 
zvykám. A ostatní už si také zvykají brát mě jako 
rozvedenou matku s dětmi,“ nedala jsem se. Že by 
to nyní mělo svůj výsledek? Jaképak to asi bude? 
Kamarádka říkala, že „je to síla“. Budeme spolu 
prvně po našem sedmiletém manželství celé tři 
dny a dvě noci.

Hned první večer, v pátek, začíná krátký společný 
program. V sobotu ráno zaznívá při přednášce mi-
mo jiné i jedno doporučení: „Aby manželství lépe 
fungovalo, měli by manželé strávit spolu ve dvou ho-
dinu denně, večer týdně, víkend za čtvrtletí a týden 
dovolené ročně.“ Následuje sezení ve skupinkách, je 
nás deset. Povídáme si, sdílíme se, a tak se vzájemně 
poznáváme a obohacujeme.

Sobota ubíhala stejně intenzivně, prodchnutá re-
flexemi našeho nedokonalého manželského života, 
jako jsme v pátek začali. Jen po obědě byla pauza na 
procházku. Svěřili jsme si s manželem, co nás nej-
více trápí, a svorně mlčeli. Už dlouho jsme se spolu 
takto nešli projít. Odpoledne nás čekala další před-
náška a večer jsme hráli něco na způsob americké 
rodinné ságy (modelovali jsme rodinné situace do-
provázené bohatým komentářem). Ale byla to naše 
sága, naše životy. Poznávali jsme se ve svých rolích 
a odhalovali své chyby. Už dávno jsem nebyla sama, 
co zaslzela. Dokonce ani muže nenechávaly sondy 
do niter našich manželství chladné. Najednou jsme 
všichni byli na jedné lodi, na lodi, která nečekaně 
vzala jiný směr, než jsme si v den svatebního obřadu 
vytyčili. Ale co s tím? Vždyť přece nechceme takto 
žít, nechceme si takto ubližovat. Ale když den za 
dnem tak letí… Jak to změnit? „Bez Boha to nepů-
jde,“ zazněl zřetelný hlas bratra Honzy Ejema. Ten 
hlas hovořil k srdci nás všech, věřících i nevěřících. 
A co nás čekalo v neděli?

Po krátké přednášce manželů Smolkových, kdy 
i oni otevřeně udělali sondu do svých životů a pak 
naznačili novou orientaci s nadějí pro naše rodiny, 

Na podzim minulého roku proběhlo další víkendové setkání na téma „Uzdravení rodových kořenů“. 
Zde přinášíme malé ohlédnutí jedné z účastnic.

Pojeďte také na Manželský víkend

V roce 2013 připravujeme opět dva Manželské víkendy a letní týden Manželská  
setkání – veškeré informace budou dostupné ve sborových oznámeních, v Adventu 

a zejména na stránkách www.ceskesdruzeni.cz – Křesťanský domov.
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jak je tO se žeNami?

následovala Večeře Páně. Sloužil ji Jiří Tomášek. 
Toho přece znám ze svého rodného města – oslo-
vila mě vzpomínka. „Co mám dělat?“ ptá se mě 
můj manžel. Odpovídám: „Co chceš.“ „Jestliže te-
dy já, Pán a Mistr, jsem vám umyl nohy, i vy máte 
jeden druhému nohy umývat“ (J 13,14). Manžel 
se celé slavnosti aktivně zúčastnil – prvně v životě.  
A nebyl sám. „Tehdy uvěřili jeho slovům, do zpě-
vu se dali k jeho chvále“ (Ž 106,12). Prvně v životě 
jsme se společně modlili. „A budou ti dva jedno 

tělo“ (Mk 10,8). Že by mě přece jen něco takového 
potkalo?

„Tak, jaké jsou vaše dojmy?“ zaznívá otázka při 
závěrečné reflexi. Někteří nebyli skrze slzy poznání 
schopni slova, ostatní odpovídali chválou: „Děkuji 
za…“ Slyším sama sebe: „Ještě včera jsem říkala, že 
chodím do sboru s dětmi, občas, a teď to vypadá, že 
za rok budu říkat, že CHODÍME do sboru, naše ro-
dina chodí.“ Amen.

Účastnice Manželského víkendu

Z biblických zpráv o stvoření nic nenasvědčuje to-
mu, že by Bůh náš svět stvořil jako nějaký polotovar, 
který by se měl dále rozvíjet. Právě naopak. Čteme 
tam, že když Bůh zpětně prohlíží své dílo, vidí, že 
všechno je velmi dobré. To jediné, v čem sám Bůh vi-
dí nedostatek, je Adamova samota – a tak uvádí vše 
do pořádku. Adamovi dává úžasný dar, bytost jemu 
rovnou – Evu.

Když hřích prvních lidí rozbil harmonii vztahů 
mezi nimi a Bohem a oni museli opustit ráj, nastalé 
těžkosti se daly překonat, protože Adam stál věrně po 
boku své ženy. A nebýt vzájemné úcty a lásky, těžko 
by překonali dvojí zklamání, které jim připravil Kain. 
Místo toho, aby se stal zaslíbeným Spasitelem, které-
ho očekávali, stal se bratrovrahem. Ano, „ve dvou se 
to lépe táhne a rychleji to utíká…“

Čas utíkal a vztahy mezi muži a ženami procházely 
kritickými zkouškami. Tak, jak se rozmáhal na světě 
hřích, narůstalo také sobectví. Místo ochoty vzájem-
ně si sloužit sílila touha jeden druhého ovládat. Z Ho-
mérových básní se dovídáme o Amazonkách, které 
bojovaly proti mužům, ale i české dějiny mají své 
Amazonky – Vlastu, Šárku a chudáka Ctirada. Na-
opak období romantizmu postavilo ženství na výslu-
ní a žena se stala objektem rytířských poct, předmě-
tem ochrany a uctívání.

Moderní doba přinesla zrovnoprávnění pohlaví. 
Šlo především o přiznání volebního práva ženám, ale 
„sufražetky“ chtěly setřít i vnější rozdíly, a proto si 
ostříhaly vlasy a nosily pánské oblečení.

Komunisté, jejichž ideologie si podmanila mno-
ho zemí, pochopili zrovnoprávnění žen tak, že všu-
de, i do ryze chlapských profesí, postavili ženy. A tak 
bylo možné vidět ženy u soustruhů, bagrů, za volan-
tem traktorů či kombajnů. Ženy kopaly a betonova-
ly základy domů, stavěly zdi a omítaly je… Zkrátka 
všude byly ženy, protože většina mužů byla povolá-
na do armády. Jak snadné je udělat z nouze ctnost!

A nyní, vysoká komisařka Evropské unie nařizuje, 
že nejméně 40 % žen musí být zastoupeno ve vedení 
podniků a institucí. Toto pojetí řešení ženské otázky 
je rozhodně sympatičtější než pojetí ruských komu-
nistů, ale já stejně váhám, jestli je toto nařízení pro že-
ny vyznamenáním, nebo další degradací. Jestli uzná-
váme ženy za naprosto rovnocenné partnery, pak 
není třeba, aby jim zákon garantoval nějaká místa. Je 
přece ve společném zájmu, aby se do vedení dostali ti 
nejlepší a nejschopnější, bez ohledu na pohlaví.

Příčina, pro kterou musejí ženy stále znovu svě-
tu dokazovat svoji cenu a to, že se mužům plně vy-
rovnají, je v tom, že připustily, aby byly hodnoceny 
chlapským metrem, podle kritérií, která určují muži.

Kdo určil, že tím vzorem má být muž a hodnota že-
ny se má určovat podle toho, nakolik se dokáže mu-
žům vyrovnat? Proč naopak není postavena jako vzor 
žena – a po mužích se nežádá, aby se jí vyrovnali? Cí-
títe, že tady je ten kořen hořkosti? Všechno záleží na 
tom, jaká kritéria k posuzování zvolíme.

Sportovní svět vzal na vědomí, že Pán Bůh stvo-
řil ženu s jiným záměrem než muže, a tedy i s jinou  
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výbavou do života. Proto se moudře nesnaží porov-
návat výkony žen s výkony mužů. Ostatní složky spo-
lečnosti to však jaksi nechtějí respektovat.

Nemá smysl sestavovat nějaká nová kritéria, která 
by ukázala, jak úžasně a jedinečně zformoval Bůh 
ženu a že v mnoha ohledech nejsou muži schopni 
jakéhokoli srovnání. Stačí si připomenout několik 
skutečností, které dělají ženu ženou. Představte si 
budoucí maminku v očekávání. Obětovala svoji krá-
su i štíhlou linii. Nemůže se vejít do žádných šatů, 
špatně se jí dýchá, znovu a znovu zvrací, nerozumí 
svým náladám, ale v naději narození budoucího člo-
víčka všechno překonává. Vůbec si neuvědomuje, že 
ze společenského hlediska – navzdory všem těžkos-
tem – zachraňuje pokračování lidského rodu.

A další skutečnost. Představte si ženu, jak se sklá-
ní nad svým děťátkem, mazlí se s ním, šeptá mu ta 
nejsladší slovíčka, a děťátko, přestože slovům ještě 
nerozumí, celou svou bytostí nasává atmosféru ne-
zištné oběti, lásky a bezpečí. Kdo ocení ženu za to, že 
to, co dělá, je nesmírně důležité pro zdravý charakter 
budoucího občana státu?

Nepopírám, že i muži umějí pečovat o dítě s lás-
kou, ale přitisknout malého křiklouna k prsu a na-
plnit jeho bříško tou nejlepší potravinou, která bu-
de přinášet požehnání jeho zdraví i po létech, na to 
žádný chlap nemá. Žel, že naše sobectví a touha po 
penězích přimějí matku, aby svěřila své dítě do péče 
jiných, protože dva platy jsou dva platy. Nikoho ne-
zajímá, čím za to zaplatíme.

Až s odstupem času si uvědomuji, jakým požeh-
náním bylo pro nás děti, že naše maminka nechodila 
do zaměstnání, pracovala doma jako švadlena. Ni- 
kdy snad nezapomenu na jeden zážitek. Byl škare-
dý podzimní den. Prudké poryvy větru vrhaly déšť 
a sníh do obličeje. Do mateřské školky jsem to měl 
skoro půl hodiny cesty. Přišel jsem nějak později  
a vrata už byla zavřená. Pověsil jsem se na kliku, vrata 
se pootevřela, ale poryv větru je zase zabouchl. Zkou-
šel jsem to znovu a znovu, ale výsledek byl stejný. 
Najednou mi to přišlo jaksi líto, že nemohu dovnitř, 
a tak jsem se rozběhl zpátky domů. Vítr ještě zesílil  
a mně se zdálo, že mne shodí ze svahu dolů. Z po-
sledních sil jsem zabušil na dveře. Překvapená ma-
minka nečekala na vysvětlení a okamžitě mne vzala 

domů. Ten kontrast mezi tím, jak bylo venku a jak 
doma v maminčině péči, na to nikdy nezapomenu.

Jindy jsem přiběhl domů s rozbitým nosem a se sl-
zami v očích jsem sděloval: „Oni mne zbili.“ Mamin-
ka mi něžně utírala slzy i krev, ale byla spravedlivá,  
a tak povídá: „Jen přiznej, ty sis to zasloužil.“ A já 
jsem neměl co říct.

Léta mi přibývala, byl jsem už dospělák, ale bez-
pečně jsem věděl – a byl jsem za to vděčný – že ma-
minčiny modlitby mne stále provázejí. Ne, nikdy ne-
budu schopen plně docenit hodnotu této péče. Také 
můj táta byl úžasný. Byl strašně šikovný, se vším si 
uměl poradit. Když potřeboval někdo něco spravit, 
tak tu byl on. Do rozpaků jej přivedla až otázka: „Pa-
ne Veselý, co jsme dlužni?“ Měl nás všechny moc rád.

Je to přímo znakem naší doby, že ve středu vše- 
obecného zájmu jsou peníze a zase peníze, jako by 
ani žádný jiný problém neexistoval. Všichni se roz-
čilují nad korupcí ve všech úrovních života, ale má-
lokdo si uvědomí, že to všechno jsou důsledky před-
chozí výchovy, která ignorovala základní morální 
principy Božího desatera.

Nikoho netrápí, že v dětských domovech vyrůstá 
množství nechtěných dětí, které nepoznaly lásku, 
s kterými se nikdo nemazlil, nemodlil. Dětí, které 
dosud nepocítily, že by někomu na nich záleželo, 
protože všechno, co dostávají, berou jako samozřej-
most. Umějí si nárokovat předepsané, ale nevědí, co 
je vděčnost. Děti, kterým nikdo s láskou nevytyčil 
jasnou hranici mezi dobrem a zlem a nevedl je k to-
mu, aby si zamilovaly pravdu. A to mají být příští 
občané naší vlasti.

Když se nad tím zamyslíme, nejsou to všechno dů-
sledky toho, že jsme nedocenili, ba spíše přímo de-
gradovali roli žen, matek a rodiny vůbec? A to jsem 
se nezmínil o tom, co žena znamená pro muže. Uvě-
domuji si, že je to nesmírně individuální záležitost, 
ale v mých očích byla žena vždy bytostí zosobňující 
všechny pozitivní povahové rysy. Byla pro mne vy-
bídkou, abych byl vnímavější, citlivější – prostě lep-
ší. Přál jsem si, aby právě takovou byla moje životní 
partnerka, a Bůh mi ji dal. Muž dokáže podávat úžas-
né výkony, přinášet veliké oběti, ale potřebuje, aby ho 
doma čekala milující a milovaná žena. Vždyť kam by 
nosil vavříny svých úspěchů a kam by si chodil lízat 
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rány svých proher? I ten zlatokop na Klondiku zpívá: 
„Severní vítr je krutý, počítej, lásko má, s tím. K no-
hám ti dám zlaté pruty, nebo se vůbec nevrátím.“ 
Umělci všech oblastí a všech staletí byli inspirováni 
Evinými dcerami. A já se ptám: Inspirovalo je na že-
nách to, jak se perfektně dokážou vyrovnat mužům, 
anebo je vždy znovu přiváděla do úžasu právě ta je-
jich ženskost, a to jak tělesná, tak především charak-
terová – jejich něha a dobrota?

 Ženy jsou obyčejně přesvědčeny, že zvládnou 
obojí, ale je to jen nesplnitelný sen. Realita života 

svědčí o pravém opaku. Rodiny mají opravdu ví-
ce peněz, mohou si dovolit to, co nikdy předtím, 
ale jsou všichni opravdu šťastní? Vidím kolem sebe 
množství velmi unavených žen a naštvaných mužů, 
kteří svorně naříkají na nedostatek peněz.

Kdy konečně prohlédneme, že opravdový pokoj  
a lidské štěstí nepramení z množství peněz, ale 
z harmonie vztahů mezi lidmi a mezi Bohem? Byli 
jsme stvořeni s láskou a k lásce. Usilujme o naplnění 
Božího záměru s námi a okusíme to, po čem toužíme.

Jiří Veselý, kazatel

Během několika posledních roků se na Teologic-
kém semináři církve adventistů vyprofilovaly dva 
studijní směry. Prvním, stěžejním studijním obo-
rem je teologický, jehož cílem je příprava mladých 
lidí na kazatelskou službu v církvi. Druhý, pasto-
račně-sociální, má za úkol připravit studenty na 
pastorační a sociální práci v církvi, ve státní správě 
nebo v humanitárních organizacích. 

Aby Teologický seminář prokázal svoji odbor-
nou úroveň v obou oborech, každoročně na pod-
zim pořádá teologickou konferenci a na jaře psy-
chosociální konferenci. Průběh obou konferencí je 
podobný. Volbou témat, úrovní přednášek, násled-
nými diskuzemi a workshopy se zapojením účast-
níků se obě konference věnují důležitým teore-
tickým tématům a jejich praktickému naplňování 
v rámci života církve a soudobé společnosti. 

Psychosociální konference se během minulých 
let zabývala například tématy Komunikace v ro-
dině nebo Krize v životě člověka. Téma psychoso-
ciální konference pro rok 2013 bude začleněno do 
širšího rámce životního cyklu člověka – od naro-
zení přes dětství, dospělost až do stáří. Celý rámec 
je možné nazvat Cesta lidského života. Ve čtyřech 
dalších ročnících se budeme na konferencích za-
bývat jednotlivými etapami života: (1) dětstvím  
a adolescencí, tj. věkem od narození do 17 let;  
(2) dospíváním a věkem dospělosti, tj. věkem od  
18 do 35 let; (3) středním obdobím života, tzn. 

 zhruba od 35 do 55 let; (4) obdobím raného, střed-
ního a pozdního stáří, tedy od 56 let dále. 

V každém období se budeme věnovat specific-
kým potřebám, hlavním životním tématům a di-
lematům, kritickým momentům, hlavním výzvám 
a příležitostem, které dané životní období přináší. 
Ke všem tématům chceme přistupovat z perspek-
tivy křesťanů, kteří berou vážně Boží slovo a přijí-
mají Boží model lidského života.

Konference s pracovním názvem „Bylo mi už 
třicet pět a do důchodu mám daleko“ na jaře ro-
ku 2013 se bude věnovat střednímu období života 
(tedy zhruba od 35 do 55 let) z pohledu psycholo-
gického, sociálního, pedagogického, teologického, 
církevního a pastoračního. To znamená, že se bude 
zabývat některými z následujících okruhů:
•	Přednosti středního věku, jeho výzvy a cíle
•	Nároky pracovního života a možné vyhoření
•	Únava z manželství a jeho regenerace
•	Vyčerpání ze služby v církvi a obnova motivace
•	Výchovné problémy s dětmi a dospívajícími
•	Krize středního věku, bilancování a přehodno-

cování životních cílů a priorit
•	Jak se vyrovnávat s pozvolným úbytkem těles-

ných sil
•	Příchod vážnějších onemocnění souvisejících 

s životním stylem
•	Příprava na další období života a zajišťování 

na stáří

bylO mi už třicet pět a dO důchOdu mám dalekO
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Slovo v pravý čas má úžasnou sílu. Umí potěšit smutného, povzbudit unaveného, dát radu váhajícímu, 
umí přinést život hledajícímu. Ve vydavatelství Advent-Orion připravujeme pro vás, své čtenáře, knihy 
různých zaměření a chtěli bychom, abyste právě v nich našli ta vhodná slova, která vám přinesou užitek.

V rubrice „Mezi řádky“ vám chceme pravidelně poodhalovat zákulisí naší práce, sdělit vám, na čem 
pracujeme, co připravujeme a na co se můžete v budoucnu těšit. 

Rok 2013 je tematicky věnován vztahům, především těm nejužším – v rodině. Proto v Jitřence, kterou 
otvíráme od ledna 2013, najdeme texty i příběhy, které mapují vztahy s našimi nejbližšími i vztahy v na-
šich sborech. Vztahům se věnují i další dvě psychologické publikace s radami Nancy van Peltové v edici 
drobných dárkových knížek. Jsou připraveny na první polovinu roku a nazvali jsme je „pracovními“ ná-
zvy – Tajemství intimity a Umění řešit konflikty. 

Tým evropských vědců, věřících nikoli v náhodný vznik, ale ve stvoření života, vydal unikátní ency-
klopedii. Ta se věnuje zázrakům v přírodě – těžko vysvětlitelným evoluční teorií – i dalším důvodům 
k víře ve stvoření života na naší zemi inteligentní, laska-
vou a moudrou bytostí, Bohem. Připravujeme aktuální 
vydání této úžasné třídílné encyklopedie v češtině a těší-
me se, že nejen utvrdí naši víru v Boží moc, ale přinese 
nám i další důvody pro naši vděčnost Bohu. Další infor-
mace o této knize i pravděpodobný termín vydání vám 
upřesníme v dalších číslech Adventu. 

Informace o knihách z našeho vydavatelství chce-
me přinášet různými způsoby, současně také pomocí 
sociálních sítí. Najdete nás proto nyní i na facebooku:  
http://www.facebook.com/AdventOrion a budeme velice 
rádi, když nám dáte „like“ a budete se aktivně vyjadřo-
vat ke všemu, co vás z naší práce zajímá. Pokud Advent- 
-Orion doporučíte svým přátelům na fb, můžete jim tak 
třeba pomoci najít v záplavě slov a informací internetu ta 
slova, která jim přinesou radost a život. 

Kolektiv vydavatelství Advent-Orion

mezi řádky

•	Manželské krize, rozpady a rozvody manžel-
ství

•	Osamostatňování a odchod dětí z domu
•	Život „single“, řešení problémů rodin s jedním 

rodičem 
•	Problémy spojené se ztrátou zaměstnání a je-

jich možná řešení
•	Zevšednění náboženské víry, její krize a pře-

hodnocování
•	Umění přijímat životní úspěchy, a také ne-

úspěchy

Organizátoři konference a přednášející odbor-
níci věří, že zvolené téma je velmi potřebné pro 
velkou část členů církve i lidí vně církve, na které 
dopadá nejen „finanční krize“, ale i celkový stav 
dnešní konzumně zaměřené společnosti. 

Věříme, že tato konference přitáhne velký po-
čet účastníků a pomůže jim v životní orientaci 
a při řešení problémů, kterými v průběhu živo-
ta nutně musí projít každý člověk, partner, rodič  
i křesťan.

Josef Hrdinka
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Cenu Michala Velíška  
za rok 2012 

získala Lenka Slavíková

Dne 6. prosince 2012 Nadace ADRA a TV No-
va slavnostně vyhlásily letošní držitelku Ceny 
Michala Velíška. Skleněnou sošku anděla převza-
la z rukou pražského primátora Bohuslava Svo-
body vychovatelka Lenka Slavíková z Havířova. 
Ta v květnu letošního roku bránila své žáky před 
útočnicí s nožem, sama byla po incidentu hospi-
talizována s mnohočetnými bodnými ranami na 
celém těle. Vítězce pogratuloval také generální 
ředitel TV Nova Jan Andruško, předseda správní 
rady Nadace ADRA Radomír Špinka a paní Iva 
Velíšková. 

Cena Michala Velíška byla letos udílena již po 
sedmé, novinkou letošního ročníku však bylo po-
děkování i sedmi dětským hrdinům. Ti i přes svůj 
velmi nízký věk (11–15 let) dokázali svou poho-
tovostí, rozhodností a statečností zachránit lidské 
zdraví nebo životy. Jeden z nich například pomo-
hl kamarádovi, pod kterým se probořil led, další 

vyvedl lidi z hořícího domu. Oceněni byli i dva 
kamarádi, kteří překazili sebevraždu o několik let 
staršímu mladíkovi. 

Hrdinské činy nominovala veřejnost, výbor 
Ceny Michala Velíška složený ze zástupců vyhla-
šovatele a patronů ze 40 došlých nominací vybral 
tři finalisty. O vítězi pak rozhodla veřejnost svým 
hlasováním na internetu. Příběhy všech finalistů 
byly ještě před hlasováním postupně odvysílány 
v pořadu TV Nova Střepiny. Slavnostnímu vyhlá-
šení tradičně předcházel i seminář pro veřejnost, 
letos nazvaný „Odvaha svědčit“. 

Srdce plné ideálů, oči,  
které opravdu vidí,  
hlava plná nápadů,  

šikovné ruce i rychlé nohy –  
to je Studentský dobrovolnický  

klub ADRA

Tak by se dala popsat skupina mladých stu-
dentů ve Frýdku-Místku, kteří se rozhodli trá-
vit svůj volný čas jinak, než je pro mnohé z nás 
obvyklé.

V době, kdy se třeba díváme na televizi, klá-
bosíme s kamarády nebo jdeme do kina, vyráží 
tahle „rychlá rota“ mezi lidi, které odborně ozna-
čujeme slovem „znevýhodnění“. Jsou to lidé, kteří 
z různých důvodů nežijí ve vlastní rodině. Do-
movem jsou jim dětské domovy, domovy pro se-
niory, hospice, různá zařízení pro zdravotně po-
stižené. A právě pro ně připravují členové klubu 
zábavné programy, soutěže, hry, malování, zpí-
vání, společné vaření, sportování, malé vycházky  
i velké výlety…

Držitelkou Ceny Michala Velíška  
se za rok 2012 stala Lenka Slavíková

aktuality z adry
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Studentský dobrovolnický klub oslaví v roce 
2013 své desáté výročí. Je jedním z projektů Dob-
rovolnického centra ADRA Frýdek-Místek. Bě-
hem let měnil svou podobu, ale myšlenka klubu 
zůstala stejná – být prospěšný ostatním. 

Co se mění, je množství zapojených mladých 
lidí a programů, které se za rok uskuteční. V mi-
nulém školním roce 2011/2012 se do klubu za-
pojilo přes 50 studentů a připravili 40 programů. 
(Pro srovnání s rokem 2003, kde se jednalo o asi 
10 studentů a 6 programů.) Celkově se do klubu 
od jeho vzniku zapojilo téměř 300 mladých lidí, 
kteří připravili přes 200 různorodých akcí a potě-
šili přes 5 000 lidí.

Co bývá hlavním motivem přijít  
a stát se členem klubu? 

Tady jsou odpovědi některých členů. 
Gabriela Slívová je v klubu druhým rokem, 

studuje Vyšší sociální školu v Ostravě: „Jedním 
z důvodů, proč lidé přicházejí do klubu, je touha 
pomáhat ostatním. Já sama jsem chtěla zkusit 
něco nového a zjistit, zda mám potřebnou sílu, 
odhodlání a výdrž pracovat s lidmi, kteří neměli 
v životě takové štěstí jako já.“ 

Kristýna Šebestíková vstoupila do klubu, aby 
splnila povinné hodiny dobrovolnictví v rámci 
studia na sociální škole, ale pak už v něm zůstala: 
„Jako členka klubu jsem měla ideální příležitost 
poznat zblízka prostředí domovů pro seniory  

i domovů pro děti. Člověk si o znevýhodněných 
lidech vytváří určité představy, ale skutečnost 
bývá jiná. Není to vždy jednoduché vycházet 
s lidmi se zdravotním postižením, odhadnout 
jejich fyzické i psychické schopnosti a připravit 
program opravdu ‚na míru‘. Nikdy nebudu lito-
vat toho, že jsem přišla do dobrovolnického klu-
bu, protože jsem poznala hodně věcí, o kterých 
mnoho lidí opravdu nic neví.“

Členové klubu se scházejí pravidelně jednou za 
čtrnáct dní v klubovně Adry. Právě tady vznikají 
nové nápady, co a kde podniknout. V klubovně 
jsou také uloženy sportovní pomůcky, výtvarné 
potřeby, knížky her, zpěvníčky, hudební nástro-
je. Toto vše není zadarmo, a tak se členové klubu 
rozhodli podílet i na získávání financí pro činnost 
klubu. V minulém roce například zorganizova-
li na gymnáziu ve Frýdlantu nad Ostravicí akci 
s názvem „Pečeme pro Adru“. Prodejem vlast-
noručně připravených svačinek utržili pro klub 
téměř 5 000 Kč.

V současné době připravuje klub programy pro 
deset zařízení a organizací, jako jsou dětské do-
movy, domovy pro seniory, centra pro lidi s men-
tálním postižením, hospic aj. 

Co je nejčastější náplní programů? 
V domově pro seniory se například hodně 

maluje a zpívá. Senioři si posedají k jednomu 
velkému stolu, rozdají se papíry a barvy a po po- 
čátečním ostychu štětce lítají. Někdo maluje úpl-
ně sám, někdo ve spolupráci s dobrovolníkem. 
Téměř vždy vznikne krásná atmosféra plná vzpo-
mínek a vyprávění zážitků ze života. Když je pěk-
né počasí, vyrážejí dobrovolníci se seniory na 
procházku. To je potom ve městě k vidění i osmi-
místný vozíčkový konvoj. 

V dětských domovech se připravují hlavně 
sportovní aktivity, děti milují štafetové hry a sou-
těže v netradičních disciplínách, hrají se hry s pa-
dákem. Hlavní je, aby u toho bylo hodně legrace. 
S většími dětmi se i společně vaří, nejčastěji pizza. 
Oblíbené jsou výlety do přírody, výstupy na Ly-
sou horu, na Ondřejník nebo Smrček. 

(Další informace na www.dcfm.cz)

Členové Studentského dobrovolnického klubu  
při projížďce se seniory
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Poznání, které tě nemůže  
nechat lhostejným!

Vstoupili jsme do nového roku 2013, který ještě 
téměř celý leží před námi – nedotčený a nepozna-
ný. Nám lidem je vlastní, že všechno nové a nepo-
znané v nás vyvolává otázky, a tak máme příležitost 
klást si je vždy i na přelomu roku. Jsme zvědaví, co 
nám nový rok přinese, jaký bude. 

Známe však i jiné zvídavé otázky, které nevy-
volává změna kalendáře, ale jsou spojeny s jistou 
očekávanou úchvatnou událostí. Lidé žijící bez Bo-
ha se jimi vůbec nezabývají, kdežto nám věřícím 
se chtě nechtě vtírají. My věříme, že starý hříšný 
svět pomine a že vstoupíme do světa nového, kde 
bude všechno jiné. A právě v tomto očekávání se 
rodí otázky. 

Navzdory tomu, že v onom novém světě se set-
káme s tím, „co lidské oko nikdy nevidělo, ani 
žádné ucho neslyšelo, co člověka ani ve snu nena-
padlo“, přece si ve své pozemské naivitě dokresluje-
me, na co naše poznání nestačí. 

Tak nás například zajímá, jak bude vypadat naše 
nové tělo. Co o něm můžeme říct? Bude úplně od-
lišné od těla starého? Poznáme druhé lidi, se který-
mi jsme žili zde na zemi? A poznají oni nás? 

K těmto otázkám se váže sdělení, které apoštol 
Pavel napsal v dopise filipským věřícím: „Naše 
pravá vlast je tam, kde je Ježíš Kristus, a my se 
těšíme, že se k nám odtud vrátí, aby naše slabá  
a smrtelná těla proměnil a dal jim stejnou podsta-
tu, jakou mělo jeho tělo po vzkříšení“ (Fp 3,20.21; 
SNC). 

Naše těla budou obnovena a proměněna. Jako 
Bůh nechává vyrůst ze žaludu dub a jako z malé 
cibulky vyroste nový tulipán, tak dostaneme při 
vzkříšení nová těla. Budou to těla neporušená, bez 
ochablosti, bez poskvrny. Těla podobná tělu Kris-
tovu po zmrtvýchvstání. 

Pokud tě zajímá, jakou podstatu nové tělo bude 
mít, tak odpověď na tuto otázku se nám nabízí při 
pohledu na tělo našeho Pána po jeho vzkříšení. Ze 
zpráv Bible víme, že mezi zmrtvýchvstáním a od-
chodem k nebeskému Otci Ježíš strávil ještě čtyři-
cet dní mezi lidmi. Všichni, kdo se s ním setkali, se 
mohli přesvědčit, že neměl jakési nehmotné, čistě 
duchovní tělo. Právě naopak, lidé ho viděli a mohli 
se ho dotýkat. Nezjevoval se jako mlhavý přízrak. 
Před lidi předstupoval v těle – a to takovém, které 
navazovalo na tělo, jaké měl před svou smrtí. Bylo 
to tělo, které mělo maso a kosti. Bylo to tělo natolik 
skutečné, že šel s učedníky po cestě do Emauz, že 
se Marii jevil jako zahradník a že s učedníky po-
snídal u Galilejského jezera. Ježíš měl skutečné tělo  
(L 24,13–35; J 20,10–18; 21,12–14). 

Na druhé straně je třeba poznamenat, že jeho 
tělo nebylo jakýmsi klonem jeho těla pozemské-
ho. Marek píše, že Ježíš se zjevil „v jiné podobě“  
(Mk 13,12; ČEP). I když to byl On, přece byl od-
lišný. Natolik odlišný, že jej Marie Magdalská  
u otevřeného hrobu nepoznala. Také učedníci jej 
na cestě do Emauz či na břehu jezera považovali za 
kohosi neznámého. Ačkoli vyzval Tomáše, aby se 
dotkl jeho těla, aby uvěřil, že je to On, přece bez-
prostředně předtím přišel do místnosti zavřenými 
dveřmi (J 20,14; 21,1–4; L 24,16; J 20,26).  

Co nám tedy prozradí tělo zmrtvýchvstalého Je-
žíše? Jediné, co o něm víme, je, že mělo takovou 
podstatu, jakou nikdo na světě předtím neviděl. 
A totéž můžeme říct o tělech, která dostaneme po 
vzkříšení nebo proměnění – budou mít takovou 
podstatu, jakou nikdo na světě předtím neviděl. 

Ale jsou i další otázky, které nás zde napadají  
a které nám zatím zůstanou nezodpověděny. A tak 

 …
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se ptáme: Budeme si natolik podobní, aby nás dru-
zí poznali? (Zde je jediná rada: Netrapme se tím, 
že budeme potřebovat jmenovky!) Budeme moci 
prostupovat zavřenými dveřmi? (Možná budeme 
schopni dělat mnohem víc!) Budeme mít na svých 
tělech jizvy, které jsme zde na zemi utržili? Budeme 
poznamenáni stopami pozemského života?

To všechno jsou zajímavé otázky, na které nám 
nejvýstižnější odpověď dal apoštol Petr, když na-
psal, že Ježíšovým utrpením „jsme byli uzdraveni“ 
(1Pt 2,24). Proto se můžeme odvážit předpokládat, 
že v nebesích bude jizvami poznamenán jenom náš 
Spasitel Ježíš Kristus. Jizvy na jeho těle budou trva-
lou památkou na utrpení a rány, které na našem 
místě podstoupil.

Bůh chce naše těla obnovit a apoštola Pavla 
pověřil, aby nám podal alespoň takové informa-
ce, které nyní v našem porušeném těle můžeme  

pochopit. Proto se povzbuďme tím, že naše nové 
tělo „bude jiné než to dosavadní… bude žít věč-
ně… To nynější je slabé, to budoucí bude plné 
sil…“ (1Te 15,42–44).

V novém těle budeme žít věčně. Co je nyní kři-
vé, bude narovnáno. Co je slabé, bude silné. Jest-
li nás bolí klouby a trápí artritida, pak věřme, že  
nové tělo nám ji připomínat nebude. A jestli má 
dnes někdo srdeční potíže, v novém těle bude 
zdráv. Ani zhoubná nemoc se nového těla nedo-
tkne. V novém těle se bude každý radovat ze stálé-
ho zdraví a nového myšlení.

A kdyby Bůh připustil, aby naše těla musela být 
uložena do hrobu, dříve než Ježíš přijde, pak věř-
me, že při slavném Ježíšově návratu budou Boží 
mocí probuzena k novému životu. 

Není to úžasné, že máme tuto pevnou naději?
Jiří Drejnar

Talentovaný řezbář Antonín Vrňata, člen berounského sboru, jehož dílna skrý-
vá za dlouhá léta práce skutečné poklady, uspořádal ve vestibulu Obecního úřa-
du v Cerhovicích výstavu tematicky zhotovených řezeb a obrazů. Cílem výstavy  
bylo zastavit návštěvníka a přimět ho k úvahám nad současnou „krizí“, jež není 
jen ekonomická, ale i morální a hodnotová. Do malých prostor vestibulu vybral 
autor výraznou řezbu zmatených postav a tváří, jež vyjadřují chaos, strach či agre-
sivitu. Proti nim umístil 
tři vysoké siluety andělů, 
umocněné světlem za je-
jich hlavami, které nesou  

klid a dosahují až ke stropu, což znázorňuje jejich 
nadpozemský rozměr a přesah do jiného světa. 

U vstupních dveří stojí silueta člověka, jenž má 
v hrudi otvor, v němž se nachází smotaný svitek, kte-
rý symbolizuje Boží zákon v srdci. Proti krizím tak 
stojí cosi pevného a stálého, co zakotvuje lidský život 
a dává mu rozměr autentičnosti i orientace v životě. 
Na protější stranu, která je stranou „lidského zmat-
ku“, jenž vede ke krizím, postavil autor sochu ze snu 
krále Nebúkadnesara (Daniel 2. kapitola) značící 

Představujeme…

Výstava řezeb a obrazů Antonína Vrňaty
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nutnost počítat s Božím soudem, jenž se přivalí náhle a udeří jako 
meteorit. Po stranách sochy zavěsil autor dvě schematické kresby, kdy 
jedna znázorňuje Picassovu Guernicu (1937), která prezentuje sym-
bol občanské války (kam až krize může zajít), druhá pak přibližuje 
výjevy z Kristova života, který končí tragickou smrtí, ale Bůh na ni 
jasně odpovídá, čímž dává naději všem, kdo vzali jeho život vážně.

Vrňatova výstava není prosta i některých „postmoderních“ prvků, 
kterých autor vědomě či intuitivně využívá, aby konfrontoval. Zá-
měrně se snaží o jistou redukci a symboličnost, na straně druhé však 
počítá s jistou naivitou návštěvníka a své křesťanské přesvědčení mu 
servíruje snad až příliš okatě. 

Divák, který zná autorovo dílo ze soukromých návštěv, lituje, že 
prostory výstavy nejsou větší a autor nenabídl více ze svých skvěle 
propracovaných a nápaditých řezeb. Budou-li prostory jinde rozměr-
nější, doplněné o zamykatelné vitríny, je snad možné doufat, že autor 
nabídne i další díla ze své řezbářské tvořivosti, která je často inspi-

rována biblickými výjevy či autorovou sociální citlivostí. Autor se však nevyhýbá ani pohyblivým loutkám  
a tématům ryze moderním, která svědčí o jeho invenci i tvůrčích možnostech. Po zhlédnutí výstavy nezbývá 
než povzbudit autora k další trpělivé práci a k hledání výstavních ploch, jež dají plnou možnost realizaci jeho 
potenciálu, ale také k vyjádření víry, která je mu stěžejní hodnotou života.

 Jiří Lukeš

Chválu vzdejte Hospodinu, protože je dobrý
Máme co oslavovat: malý kousíček života,
který tak samozřejmě dostáváme – právě dnes.

Phil Bosmans

Každý den je příležitostí poděkovat Hospodinu 
za vše, co s ním můžeme prožívat, čím nás obda-
rovává. Stvořitel nás obdarovává mnohými dary. 
Patří k nim i dar hudby a zpěvu. Hudba a zpěv do-
kážou vyjádřit poděkování i tehdy, když samotná 
slova nestačí, dokážou povzbudit. 

Nedávno jsem listoval zpěvníkem „Zpívejme 
Hospodinu“, z kterého zpíváme při našich sobot-
ních pobožnostech. Již první píseň „Vzdávej čest 
Tvůrci“ přináší hodnotnou výpověď. Autorem 
písně je Joachim Neander, který žil v letech 1650 
až 1680, tedy pouhých 30 let. Do textu písně svě-
řil svou životní výpověď: „Vzdávej čest Tvůrci, On 

vládcem je země i nebe, vroucně ho chval, věř, že 
má v péči i tebe… On světlem svým prozáří života 
stín, tak budeš žít jen pro něho.“ Je dobře, že tato 
píseň je na začátku celého zpěvníku. Připomíná 
nám, že Hospodin je s námi ve všech životních si-
tuacích, že jsme zde i pro druhé lidi. 

V červnu 2012 jsem měl možnost zúčastnit se 
slavnostní bohoslužby ve Velkém Meziříčí při pří-
ležitosti 20. výročí knižní evangelizace. Po mno-
ha letech jsem se znovu setkal se svým přítelem 
Rosťou Homolou, který je kaplanem v Nemocnici  
Písek. Ve vzpomínkách se nám všem vracely neza-
pomenutelné příběhy, které jsme mohli při službě 
pro druhé lidi prožívat s Bohem.

Na toto setkání jsem tehdy nepřijel sám. Přijeli se 
mnou i moji přátelé ze sboru Praha-Smíchov. Spo-
juje nás láska k hudbě, se kterou rádi oslavujeme 
našeho Stvořitele. 

Představujeme…

hudební uskupení  FIDES
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Po skončení slavnostního shromáždění jsme 
byli osloveni Rosťou Homolou, zda bychom byli 
ochotni přijet do Nemocnice Písek, zahrát na Od-
dělení následné péče a předat tímto radost do srdcí 
a myslí pacientů. Byla to pro nás myšlenka, která 
nás velmi oslovila.

V průběhu prázdnin jsme obdrželi pozvání od 
vedení Nemocnice Písek. Následovala celá řada 
e-mailů. Vzpomínám na jeden z nich s otázkou, 
jak se jmenuje naše hudební uskupení. Odpově-
děl jsem, že zatím nemáme žádný název. Až dosud 
jsme hráli pouze v rámci bohoslužeb a touto otáz-
kou jsme se vůbec nezabývali. Přesto jsem si vzal 
k ruce česko-latinský slovník a začal hledat. Najít 
název není jednoduché. Společně se svými přáteli, 
kteří spolu hrajeme, nás oslovilo slovo FIDES. Vý-
znam tohoto slova je: důvěra, víra, spolehnutí, dané 
slovo, slib, ochrana, pravdivost, pravda, ale rovněž  
i struny, strunný nástroj. 

Začali jsme připravovat hudební program, který 
by mohl povzbudit pacienty a zaměstnance Oddě-
lení následné péče. Modlili jsme se za to, aby Hos-
podin vše požehnal.

Na začátku měsíce října se uskutečnil plánovaný 
program v Nemocnici Písek. O okamžicích, které 
jsme měli možnost společně prožít, přinášejí svě-
dectví slova paní primářky Heleny Kajtmanové, 
otištěná s píseckých novinách:

Koncert hudebního uskupení FIDES  
na Oddělení následné péče v Nemocnici Písek

V těchto podzimních dnech se uskutečnil na 
Oddělení následné péče (ONP) koncert uskupení  
FIDES. Už sám název Fides, který v překladu zna- 
mená ochranu, jistotu, důvěru, byl zárukou velkého 
zážitku. Jsme jedno z prvních oddělení v České 
republice, kde zazněly tóny klasické hudby, ač všichni 
chápeme, jak pozitivní to účinek má, a přirozenější 
by bylo mluvit o standardní službě. Jsou totiž chvíle, 
kdy lze pochopit, v čem tkví podstata, hodnota  
i smysl života, a to se nám všem přítomným právě 
v danou chvíli podařilo. Čas zastavení při citlivě 
vybraném repertoáru byl pro pacienty, příbuzné 
i přihlížející zaměstnance pohlazením na duši. 
Londýnské trio od Josefa Haydna zahájilo ve 

svižném tempu celou produkci, při písni Ave Maria, 
která byla zpívána s procítěním, se nám všem tajil 
dech a závěrečný Most přes rozbouřené vody od 
Paula Simona byl vrcholem hudebního zážitku. Při 
pohledu na zklidněné, naslouchající pacienty jsme 
si uvědomili, že muzikoterapie je velkým přínosem 
při léčbě a pobytu v nemocnici, navíc v lidském 
období spíše skoupém na emocionální prožitky. 
Slzy štěstí, klidu a spokojenosti, které se objevily po 
koncertě přítomným, nehledě na závažnost nemoci, 
byly odměnou největší. Rádi bychom poděkovali 
samotným FIDES i Rosťovi Homolovi, vedoucímu 
Oddělení spirituální péče, který s hudebníky koncert 
připravoval, organizoval a moderoval. Je dobré, že 
se nemocnici stále daří nalézt prostředky, které tyto 
služby dovolují poskytovat a nestandardní oddělení  
i péči financovat. Všem týmům tak patří poděkování 
za tento příjemný zážitek.

MUDr. Helena Kajtmanová, primářka ONP

Ještě dlouho v každém z nás, ať již účinkujících, 
nebo posluchačů, přetrvávala nádherná atmosfé-
ra setkání spolu s povzbudivým závěrečným slo-
vem paní doktorky Heleny Kajtmanové, primářky 
Oddělení následné péče. Prožili jsme chvíle sdíle-
ní se, přátelství, doplněné hudbou a písní, spolu 
se slovem víry, naděje a lásky. Všichni společně 
děkujeme za Boží požehnání a přízeň, které jsme 
mohli prožít. Je moc dobře, že i v dnešní uspěcha-
né a mnohdy nejisté době nám Hospodin umož-
ňuje prožívat okamžiky, které zůstávají trvale 
v srdci a mysli.

Pavel Bláha a Rostislav Homola
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Ponúkame ubytovanie pod Vysokými Tatrami v Kežmarku, Hradné Námestie 24. Cena 
na osobu/noc: 1. 5. – 30. 9. – 4,- €; 1. 10. – 31. 3. – 6,- €, v zime do 5 osob 7,- €. Kontakt:  
e-mail: fejkohazi@inmail.sk, ďalšie info nájdete na http://kezmarok.casd.sk/?page_
id=155, telefón: 00421(0)524 525 957, mobil: 00421(0)908 986 907 SR 130201
Ponúkame ubytovanie v horskej chate na Donovaloch v oblasti Nízkych Tatier. Ideálne 
prostredie pre milovníkov horskej turistiky, cyklistiky a lyžovania. Kapacita chaty je 19 
osôb, cena podľa sezóny od 4 do 6 € osoba/noc. Viac info na http://bb.casd.sk/dono-
valy/index.htm Kontakt: Róbert Rusnák, 0905 991 757, e-mail: robo.rusnak@gmail.com

SR 130202
Nabízíme ubytování v novém penzionu nedaleko přehrady Pastviny v Orlických horách. 
Vhodné pro mládežnické pobyty, zimní i letní sborové dovolené. Kapacita 14 lůžek. Bližší 
informace na tel.: 734 510 794, www.penzionupastvin.cz, e-mail: info@penzionupastvin.cz 

ČR 130203
Ubytování v Karlových Varech! Příjemné dvou a třílůžkové pokoje s vlastním soc. 
zařízením, TV, SAT, Wifi. Společná vybavená kuchyňka. Cena: 1. noc 350 Kč os., 
2. a další noc 300 Kč/os. Informace: apartmany-kv@seznam.cz, tel.: 775 320 500 –  
Petra Čapková, www.ubytovanikv.zde.cz ČR 130204
Nabízíme ubytování pro rodinu nebo skupinu do 6 osob v rodinném domě, který je před 
rekonstrukcí, v jedné z nejoblíbenějších lyžařských oblastí, v Karlově pod Pradědem – 
vzdušnou čarou vzdálen 7,5 km od nejvyšší hory Jeseníků – Pradědu, 13 lyžařských vleků 
od 300 do 800 m. Dům je situován pod lyžařským vlekem (do 50 m) a čtyřsedačkovou 
lanovkou (do 100 m). Topení v domě je lokální, v krbových kamnech. V blízkosti domu 
je pizzerie, spousta restaurací. Cena za osobu na noc je 200 Kč, příplatek 100 Kč v případě 
ubytování na 1 noc nebo víkend. Děti do 6 let bez nároku na lůžko zdarma. 
Kontakt: 602 566 101, 606 705 124. Objednávky: jana@miksik.info ČR 130205

Rekondiční a výukové pobyty
zdravého životního stylu NEWSTART

Pohodlné ubytování  
(v jedno- dvou-, tří- a čtyřlůžkových pokojích), 

výborná vegetariánská strava, masáže, 
rehabilitační cvičení na páteř,  

škola vaření, přednášky z oblasti zdravé výživy  
a životního stylu, 

vyšetření lékařem na začátku  
a na konci pobytu (plus konzultace),  

možnost sportovního vyžití,  
program pro děti (v létě),  

společné zpívání, společné procházky,  
duchovní rozměr a příjemná atmosféra.

Penzion Borůvka, Špindlerův Mlýn, Krkonoše
Termín: 21.–28. dubna 

Cena týdenního pobytu: 5 550 Kč

Penzion Hájenka, Rezek, Krkonoše
Termín: 19.–26. května

Cena týdenního pobytu: 5 550 Kč

Hotel Maxov, Dolní Maxov, Jizerské hory
Termín: 30. června – 7. července  

Cena týdenního pobytu: 5 550 Kč

Horský hotel Kodrea, Nové Hutě, Šumava
Termín: 28. července – 4. srpna  

Cena týdenního pobytu: 5 550 Kč

Horský hotel Antarik, Valašská Senice, 
Javorníky

Termín: 25. srpna – 1. září
Cena týdenního pobytu: 5 550 Kč

Hotel Horník, Tři studně, 
Českomoravská vrchovina

Termín: 22.–29. září
Cena týdenního pobytu: od 5 550 Kč

U všech pobytů pro děti výrazné slevy,  
děti do 3 let zdarma. Absolventi sleva 10 %.

Pozvěte své přátele a známé!

Informace a přihlášky:

Robert Žižka, OS Prameny zdraví,
Roztocká 5/44, 160 00 Praha 6 – Sedlec

tel.: 226 886 861, mobil: 737 303 796
e–mail: newstart@pramenyzdravi.cz,

www.magazinzdravi.cz

Nabídka sborové dovolené ve stylu NEWSTART,  
cena podle dohody –  

v závislosti na požadovaných službách  
a místě konání akce.

Sbor Uherské Hradiště
V měsíci únoru mají narozeniny: Lenka Svobodová (krásných 65 let), Božen-

ka Ichmanová, Libuše Prajsová a Ivan Klempera. Přejeme těmto milým sestrám 
a bratrovi hojnost Božího požehnání, zdraví a veselou mysl. Vzpomínáme také 
na nedožitých 90 let sestry Ličmanové. Za sbor O. Dědeček
Sbor Ústí nad Labem 

Ve sboru Ústí nad Labem oslavily dvě členky krásné životní jubileum. V obou 
případech se jedná o 90 let, které dne 5. 11. 2012 oslavila Michalina Stoklasová 
a dne 12. 12. 2012 se tohoto jubilea dožila Anna Ježková. 

Oběma sestrám přejeme sílu a radost do dalších dnů, vědomí Božího vedení 
a Jeho přítomnosti v jejich životech. Pavlína Linková 
Sbor Vrbno pod Pradědem

Krásných 45 let věku oslavil v začátku nového roku bratr Jiří Škodák. Hodně 
zdraví, radosti a nových zkušeností s Pánem mu přeje sbor Vrbno pod Pradědem.

Helena Rusková



Vaříme chutně a zdravě
„Hummus“ 
Pochoutka Izraelců i Arabů – delikátní pomazánka z cizrny 

V Izraeli ji najdete ve všech obchodech a restauracích. Název je odvozen od místního názvu pro cizrnu, 
podobnost s českým slovem „humus“ je čistě náhodná. J Hummus je hladká pomazánka netypické, od 
sezamové pasty mírně nahořklé, ale přesto velmi příjemné chuti. 
Zkratky: PL  polévková lžíce čl  čajová lžička 

cizrna uvařená do měkka 200 g z cizrny po uvaření slijte vodu 
olivový olej 3 PL 
tahini – sezamová pasta 2–3 PL koupíte ve zdravé výživě, židovských nebo arabských obchodech
sůl  podle potřeby (pozor tahini bývá slané)
citrónová šťáva 1 PL 
česnek  3 stroužky   
bazalka 1/2 čl
mletý koriandr 1/5 čl
navrch:  bazalka, koriandr, červená mletá paprika, olivový olej

1. Všechny suroviny vložte do mixéru a mixujte dostatečně dlouhý čas na co nejjemnější pomazánku.
2. Pomazánku ochutnejte a podle vlastní chuti dochuťte již použitými surovinami.
3. „Hummus“ dáme do miskovité nádobky, povrch nepřehnaně zalijeme olivovým olejem a jemně posy-

peme bazalkou, mletým koriandrem a přes sítko červenou mletou paprikou.
4. Pomazánku zachladíme a používáme na chléb, jako náplň do Pita chleba, lavaše nebo jako součást 

speciálních židovských nebo arabských pokrmů.

Dobrou chuť přeje Roman Uhrin



První číslo misijní brožury v edici Znamení doby s názvem A co když je 
to pravda? představuje poselství, krásu a bohatost Božího slova – Bible. 

Druhý díl, který nese název Dobrá zpráva  
o zlu, odpovídá na otázky: Kde se vzalo zlo? Jak 
se může Bůh na to všechno dívat? Je-li Láska, 
jak tvrdí Bible, proč zlo už dávno nezničil? Bu-
de tu zlo věčně? Zlo sice není hlavním téma-
tem Bible, ale v dnešní době je velmi aktuální 
a diskutované v rámci naší společnosti. Proto 
může toto téma přinést lidem dobrou zprávu  
o našem Spasiteli.

V pořadí třetí brožura se jmenuje Můžeme  
nahlédnout do budoucnosti? a zabývá se 
biblickými texty, které odpovídají na naléhavé 
otázky, jež si kladou lidé v našem okolí: Bude 
konec světa? Jak vážně máme brát katastrofic-
ké předpovědi ohlašující brzký zánik civilizace? 
Bible odpovídá nejen na otázku, zda se bát kon-
ce světa, ale i na to, co bude následovat po něm. 

Poslední téma misijní brožury, která byla vydá-
na na konci roku 2012 a nese název Nebudu se 
v nebi nudit?, se týká hledání smyslu lidského 

života a toho, co člověka čeká po jeho smrti. Odpovídá na otázky: Sku-
tečně existuje nebe? Jak můžeme získat naději na věčný život v Božím  
království? A jak to v něm bude asi vypadat?

pqp

Všechna čísla evangelizačních brožur jsou připravena pro vaše misijní aktivity. Zahrňte je proto do 
svých osobních i sborových evangelizačních plánů jako jeden z pilířů vašeho misijního působení. 
Evangelizačnímu poslání je uzpůsobena i cena brožury, která je 12 Kč.

pqp

V roce 2013 pro vás připravujeme další čísla misijních brožur. Nejbližší dvě čísla budou mít názvy 
Jak můžeme komunikovat s Bohem? a Někdo mě má rád. 

Edice ZNAMENÍ DOBY

Objednávky z České republiky: 

e-mail: expedice@adventorion.cz, tel.: 233 321 621, 603 553 628 

Objednávky zo Slovenskej republiky: 

e-mail: objednavky@adventorion.sk, tel.: 043 / 42 82 670, 0918 493 713, 0903 451 398


