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EDITORIAL 
 

Nedá mi, abych dnešní úvodník nezačal pra-
nostikou, která říká: „Že po teplém září, říjen 
se zle tváří“. Jelikož bylo letošní září nebývale 
studené, nemusel by se říjen tolik mračit, co ří-

káte? 😊 
 

Poprázdninové číslo přináší několik aktualit od 
Ellen z Pekingu, dále informace ze zářiového 
jednání Výboru ČS Unie a úvodní zamyšlení vě-
zeňského kaplana Pavla Zvolánka.  
 

Kořeny naší identity připomíná v příspěvku Ji-
řinka a ohlédnutí za patnáctiletým působením 
neziskové organizace Maranatha jsme pře-
vzali ze stránek naší církve.  
Se součtem přijatých finančních příspěvků nás 
seznamuje naše pokladní Eva a na závěr vzpo-
meneme na oslavence narozenin.  
 

Přeji všem vlídný podzim a požehnaný čas 
v jistotě Boží péče v Pánu Ježíši Kristu. 
 

Pavel Přibyl 
 
 

AKTUÁLNĚ Z PEKINGU  
 

Milí přátelé, 
 

tak dlouho očekávané prázdniny už máme za 
sebou a nyní jsme už opět uprostřed práce, 
školy a povinností. Těch několik týdnů v Če-
chách bylo klidných a krásných. Opět jsme si 
mohli uvědomit, jak je tam v Čechách hezké 
žití, čistá voda a vzduch. V srpnu jsme pak vy-
razili na společnou rodinnou dovolenou i s Pa-
vlem, který celou dobu zůstal v Pekingu. Ten-
tokrát jsme vyrazili do Malajsie na malý tro-
pický ostrov Langkawi. Tento ostrov je jedním 
ze 104 ostrovů a ostrůvků, které se nacházejí  

 
 
 
 
 
 
 
v Andamanském moři. Je ze všech ostrovů 
největší a žije zde přibližně 60 tisíc obyvatel. 
Od roku 2007 je Langkawi zařazeno do geo-
parku UNESCO. Byli jsme se zde právě v ob-
dobí dešťů, kdy zde není hlavní turistická se-
zóna a ostrov je velmi prázdný a klidný.  
A přesně to nám vyhovovalo. Občas se přih-
nala tropická bouře nebo byly občasné pře-
háňky, ale to nám nevadilo. Najali jsme si auto 
s řidičem a udělali celodenní výlet po celém 
ostrově. Vyjeli jsme lanovkou na vrchol hory 
Gunung Mat Chinchang, odkud byl úchvatný 
rozhled po okolních tropických pralesech, plá-
žích a ostrůvcích v okolí. Pak nás řidič vzal na 
nejzajímavější místa ostrova, do hlavního 
města Kuah a lodí jsme se projeli do vnitřku 
pralesa, kde byly netopýří jeskyně, spousta 
makaků a hnědých orlů, podle kterých je 
Langkawi pojmenováno. Na ten klid, prázdné 
pláže, tyrkysové moře a modrou oblohu bu-
deme ještě dlouho vzpomínat.  
V Pekingu máme stále ještě hezké počasí 
s teplotami kolem 25 st. C. Ale už je znát, že se 
blíží podzim, protože se večer rychle stmívá a 
je chladněji. Ale když se vydaří i dobrý vzduch, 
tak je tu krásně, tím myslím u nás v com-
poundu, protože ve městě v centru je to pro 
nás příliš hektické. Před pár dny do našeho 
compoundu přiletěla nová česká rodina 
s třemi dětmi, které budou chodit do stejné 
britské školy s našimi kluky. Připomněli nám 
dobu před skoro třemi lety, kdy jsme do 
Pekingu přišli my, byli jsme ze všeho vyplašení 
a spoléhali jsme na pomoc a rady ostatních 
českých rodin. Nyní jsme už v opačné pozici a 
rádi zase pomůžeme jiným. V prostředí, jaké 
je toto čínské, na sebe cizinci spoléhají daleko 
více než kde jinde ve světě. Ty začátky jsou zde 
těžké a já musím pouze s vděčností děkovat 
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Bohu za všechno, co nám zde poskytl a posky-
tuje i nadále. Sice ještě není podepsaná 
smlouva, ale vypadá to, že zde ještě mini-
málně jeden rok zůstaneme. Pracovní a ro-
dinné okolnosti tomu tak napovídají, že by- 
chom zde ještě měli zůstat, i když se nám  
často zasteskne po domově, rodině, přátelích 
a sboru.  
Přejeme vám krásné babí léto a budeme se tě-
šit na další setkání s vámi. 
      

Z Pekingu zdraví Ellen 
 

  

INFORMACE Z JEDNÁNÍ VÝBORU ČESKO-
SLOVENSKÉ UNIE. (Brno - 24. 9. 2017)  

 

Členům výboru byl představen dokument o 
pravidlech spolupráce s podpůrnými organi-
zacemi. 

• Vlastimil Fürst byl kooptován jako člen 
Výboru Česko-Slovenské unie za kaza-
tele Moravskoslezského sdružení. 

• Výbor schválil zrušení správní rady 
Střediska korespondenčních kurzů. Za 
hospodaření budou zodpovědná jed-
notlivá sdružení. Zástupci Střediska ko-
respondenčních kurzů v České a Slo-
venské republice budou členy výboru 
Oddělení evangelizace Česko-Sloven-
ské unie. Členové výboru také přijali 
návrh unijního výboru Oddělení knižní 
evangelizace ohledně jeho zrušení. Za 
hospodaření a vzájemnou koordinaci 
budou zodpovědná jednotlivá sdru-
žení. 

• Jako vedoucí Oddělení služby žen 
Česko-Slovenské unie byla schválena 
Iveta Halešová. 

• Výbor schválil ordinaci ke kazatelské 
službě Miroslava Bíska z Českého sdru-
žení, Marka Riečana ze Slovenského 
sdružení a Richarda Medřického, 
Radka Kantora a Karla Strouhala z Mo-
ravskoslezského sdružení. 

• Studium Misiologie ve Friedensau se 
neotevírá z důvodu nedostatku ucha-
zečů z řad kazatelů, nebyl naplněn po-
žadovaný počet minimálně deseti stu-
dentů. 

• Stolečková evangelizace je dobrovol-
nická činnost místního sboru v oblasti, 
kde působí. Dobrovolníci nabízejí 
zdarma knihy a materiály tam, kde se 
pohybuje více lidí – na trzích, náměs-
tích, v obchodních centrech… Při této 
práci je třeba respektovat i několik dů-
ležitých podmínek a rad, které jsou 
uvedeny v pracovním manuálu (infor-
mace budou uveřejněny v Adventu č. 
9). 

 
DUCHOVNÍ POSELSTVÍ KAPLANA A PŘED-
SEDY VĚZEŇSKÉ DUCHOVENSKÉ PÉČE PAVLA 
ZVOLÁNKA NA JEDNÁNÍ VÝBORU UNIE 
  

Před nedávnem jsem přemýšlel nad tím, proč 
Pán Ježíš, když se stal na kříži vítězem, po 
vzkříšení odešel? Proč nás opustil? Kdyby zde 
zůstal, mohl se stát například předsedou Ge-
nerální konference, a všichni bychom věděli, 
že se vše děje pod jeho vedením správně. 
Mohl by odpovídat na naše otázky, usmiřovat 
nás, řešit naše problémy na zasedání výborů 
sborů, sdružení, unie či církevních zasedáních. 

Tím, že vystoupil na nebesa, přece riskoval, že 
na něj zapomeneme. „Sejde z očí, sejde 
z mysli,“ říká české a pravdivé rčení. V Ma-
toušově evangeliu jsou zaznamenána ve 24. 
a 25. kapitole čtyři podobenství. 

První tři podobenství nám ukazují, že Ježíš 
předvídal hrozbu či nebezpečí být po svém od-
chodu lidmi zapomenut. O jaká se tedy 
jedná? Podobenství o věrnosti služebníků – 
hospodář dává svému služebníkovi zodpo-
vědnost za statek, kde sám nebydlí. Podoben-
ství o deseti družičkách – ženich přichází tak 
pozdě, že hosté zmalátní a usnou. Podoben-
ství o hřivnách – pán rozděluje služebníkům 
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talenty, hřivny – a odjíždí. V každém podo-
benství figuruje Bůh, který odešel. 
Na předchozí tři podobenství ale navazuje po-
dobenství čtvrté – o ovcích a kozlech. Podle 
mého je toto čtvrté podobenství odpovědí na 
problém chybějícího Boha. Ukazuje nám, kde 
Bůh celou dobu je. Ukazuje nám, že se vlastně 
vůbec nevzdálil. 

 „…neboť jsem hladověl, a dali jste mi jíst, žíz-
nil jsem, a dali jste mi pít, byl jsem na cestách, 
a ujali jste se mne, byl jsem nahý, a oblékli 
jste mě, byl jsem nemocen, a navštívili jste 
mě, byl jsem ve vězení, a přišli jste za mnou… 
cokoliv jste učinili jednomu z těchto mých ne-
patrných bratří, mně jste učinili… hladověl 
jsem, a nedali jste mi jíst, žíznil jsem, a nedali 
jste mi pít, byl jsem na cestách, a neujali jste 
se mne, byl jsem nahý, a neoblékli jste mě, byl 
jsem nemocen a ve vězení, a nenavštívili jste 
mě… cokoliv jste neučinili jednomu z těchto 
nepatrných, ani mně jste neučinili…“ 

Ta první tři podobenství se vztahují ke stovky 
let dlouhému intervalu, v němž nyní žijeme, 
k období, kdy se zdá, že Bůh není přítomný, 
že někdy mlčí. Jenže ve čtvrtém podobenství 
čteme, že se vůbec nevzdálil, že je stále mezi 
námi přítomen. Navíc ve vůbec nejméně 
pravděpodobném převleku cizince, chuďase, 
hladového, vězně, nemocného, v různých 
zkrachovaných… 

V jedné knize jsem četl o zajímavém dětském 
filmu. Už nevím, jak se jmenoval, ale děti si 
v něm hrály ve stodole a narazily na tuláka 
spícího ve slámě. Ptali se ho, kdo je. Tulák se 
s leknutím probral, a když uviděl děti, zamu-
mlal: Ježiš… (jako citoslovce). Děti to vzaly 
doslova a začaly se k němu chovat jako k Je-
žíši… Přinesly mu jídlo, pití, oblečení a cho-
valy se k němu jako ke králi. Co by se stalo, 
kdybychom Ježíšovy výroky o lidech, které 
popisuje evangelista Matouš, vzali podobně 
jako ty děti? 

Kdo jsou ti nepatrní, ve kterých k nám po 
svém nanebevstoupení přichází Bůh? Lidé 
hladovějící a žízniví – zajímají nás tito lidé, 

zajímá mne, proč se dostali tam, kam se do-
stali? Naše česká společnost řeší emotivně 
otázku uprchlíků, které zde vůbec nemáme; 
v Německu se alespoň pokusili tuto otázku 
řešit, byť asi také ne úplně ideálně. 

Ale v přeneseném slova smyslu nejsou tzv. 
uprchlíci – kamsi utíkající – také okolo nás, 
v sousedství, ve sboru, v rodině, v mém bez-
prostředním okolí? Možná ještě vnímáme 
více lidi v nemocnici, s těmi ještě dokážeme 
soucítit. Ale co lidé ve vězení? Co to je za lidi? 
Darebáci, kteří mají mít náš soucit? A věřte 
mi, že tyto otázky si často při své práci a 
službě odsouzeným pokládám. Některé pří-
běhy jsou tak silné, že jen převyprávění by 
nám zkazilo náladu a chuť do života. Příčina 
je téměř vždy jako přes kopírák – rozpadlé ro-
diny, alkohol, drogy a absence lásky od těch 
druhých. 

Opakem lásky k druhým proto není nenávist, 
nýbrž sebeláska. Opakem Ježíšovy víry není 
ateizmus, nýbrž sebezbožnění. „Soustředění 
na sebe je Bohu nepřátelské, neboť se nechce 
ani nemůže podřídit Božímu zákonu,“ píše 
apoštol Pavel (Ř 8,7). Přemýšlejme vždy, 
komu bude sloužit mé osobní rozhodnutí – 
odmítnutému chudákovi, který si sám nedo-
káže pomoci, ale ve kterém přichází Pán Ježíš, 
nebo tomu zabezpečenému, aby se měl ještě 
lépe. Těm, kteří si naši pozornost nárokují, 
nebo těm, kteří si ji nezaslouží – tak jako si tu 
Ježíšovu nezasluhujeme my. 

Církev je tam, kde žije Bůh. To, co Ježíš přinesl 
hrstce učedníků – uzdravení, milost, poselství 
evangelia o Boží lásce – nyní církev může při-
nést všem. To je úkol neboli „Velké poslání“, 
které nám Ježíš dal, než zmizel pohledům 
učedníků. 

Možná je pro nás mnohem snadnější při-
jmout, že se Bůh vtělil do Ježíše, než že je vtě-
lený do lidí, kteří chodí kolem nás. A přece po 
nás Pán žádá, abychom právě tomu uvěřili a 
abychom právě takto žili. 

Ježíš vystoupil na nebesa, abychom my zau-
jali jeho místo. „Kde je Bůh, když to bolí?“ 
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ptává se často mnoho lidí a také autor stejno-
jmenné knihy. Odpovědí by pro nás mohla být 
otázka: „Kde je sbor, církev, když to bolí?“ 
„Kde jsem já, když mě druhý potřebuje?“ 

 
 

KE KOŘENUM NAŠÍ IDENTITY 
 

Dnes bych chtěla naši pozornost obrátit ke ko-
řenům naší církevní identity. Jak poznám, kdo 
jsem? Komu věřím? Koho poslouchám? Jak 
poznám pravou církev? Kdo je pravá církev?  
Znaky pravé církve poslední doby tak, jak vě-
říme, že ji Pán Bůh vede, jsou: 
 

1. Zachovává Boží přikázání (včetně svě-
cení soboty, která je pečetí pravého 
dne jeho Stvořitele). 

 
Boží slovo říká: Zj. 12.17 - Tehdy se drak na 
ženu rozhněval a odešel svést boj s ostatními 
z jejího semene, kteří zachovávají Boží přiká-
zání a drží se Ježíšova svědectví. Co to je Ježí-
šovo svědectví? Odpověď nám dá Bible, pro-
tože Písmo se vykládá Písmem.  
Zj 19.10 Padl jsem tedy k jeho nohám, abych 
se mu klaněl, ale on mi řekl: „Pozor, nedělej 
to! Jsem jen Boží služebník, tak jako ty a tvoji 
bratři, kteří mají Ježíšovo svědectví. Klaněj se 
Bohu!“ Vždyť Ježíšovo svědectví je duchem 
proroctví. 

 

2. Má tedy Ježíšovo svědectví neboli     
Ducha proroctví.  Je překvapivé, kolik 
adventistů Ducha proroctví nebere 
vážně (E. G. White). 
 

 

3. Vyrostla z velkého zklamání po roce 
1798. Naši průkopníci upřímně věřili, v 
v příchod Ježíše Krista. Zklamání v roce 
1844, kdy se nenaplnila víra v druhý 
příchod Ježíše Krista nezpůsobilo 
ztrátu víry u male hrstky mladých lidí, 
ale pochybnost ve vlastní výklad Bible. 
Bůh jejich upřímnou snahu dospět 
k poznání odměnil pochopením doby. 
Nešlo tedy o očekávaný druhý příchod 

Krista na zem, nýbrž o vstoupení Ježíše 
do nebeké svatyně, kde Kristus započal 
soud od Božího domu) Žid 8. 1-6 1To 
hlavní, o čem tu mluvíme, je ovšem to, 
že máme takového velekněze, který 
usedl po pravici trůnu Velebnosti v ne-
besích.2On je služebníkem té pravé 
svatyně – stánku, který nepostavil 
člověk, ale Hospodin.  
3Každý velekněz je pověřen přinášet 
dary a oběti. Bylo tedy potřeba, aby i 
on měl co obětovat.4Zde na zemi by 
však ani nemohl být knězem, neboť 
zdejší kněží obětují dary podle Zá-
kona,5čímž slouží obrazu a stínu toho, 
co je v nebi. Tak to přece bylo sděleno 
Mojžíšovi, když měl dokončit stánek: 
„Hleď, abys vše udělal podle vzoru, 
který jsi viděl na této hoře.“ 
6Ježíši však byla svěřena mnohem 
vznešenější služba, neboť se stal 
prostředníkem lepší smlouvy, založené 
na lepších zaslíbeních. 
 Žid 9. 11-12 1Kristus však, jako vele-
kněz dobra, jež mělo přijít, prošel 
větším a dokonalejším stánkem, který 
nebyl postaven rukama, to jest 
stánkem, který nepatří k tomuto 
stvoření.12Jednou provždy vstoupil do 
nejsvětější svatyně, a to ne s krví kozlů 
a telat, ale se svou vlastní krví, a tak 
nám zajistil věčné vykoupení. 
 

 

4. Hlásá trojandělské poselství (posel-
ství o tom, že máme vzdát Bohu čest a 
klanět se pravému Bohu, vyjít z Baby-
lona, tedy z falešného systému boho-
služby a nepřijmout pečeť falešného 
Boha, protože tito lidé budou pít 
nezředěný hněv živého Boha) Tady se 
projeví trpělivost těch, kteří ostříhají 
Boží přikázání a mají víru Ježíšovu.  

 

Zj. 14. 6-12  6Spatřil jsem také jiného anděla, 
letícího středem nebe, který měl věčné evan-
gelium, aby je kázal obyvatelům země – 

http://www.bible21.cz/online#zidum/8/2
http://www.bible21.cz/online#zidum/8/3
http://www.bible21.cz/online#zidum/8/4
http://www.bible21.cz/online#zidum/8/5
http://www.bible21.cz/online#zidum/8/6
http://www.bible21.cz/online#zidum/9/12
http://www.bible21.cz/online#zjeveni/14/6
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každému národu, kmenu, jazyku i lidu –7jak 
říká mocným hlasem: „Bojte se Boha a vzdejte 
mu chválu, neboť přišla hodina jeho soudu. 
Klanějte se Tomu, který stvořil nebe, zemi, 
moře i prameny vod!“ 
8Za ním letěl druhý anděl se slovy: „Padlo, 
padlo to veliké město Babylon, neboť na-
pájelo všechny národy vínem svého vášnivého 
smilstva!“ 
9Za nimi pak letěl ještě třetí anděl a volal moc-
ným hlasem: „Klaní-li se někdo šelmě a jejímu 
obrazu a přijímá-li její znamení na čelo nebo 
na ruku,10i ten bude pít neředěné víno Božího 
hněvu, které je vlito do kalichu jeho rozhor-
lení; bude trýzněn ohněm a sírou před tváří 
svatých andělů a před tváří Beránka.11Dým je-
jich muk bude stoupat na věky věků! Ti, kdo 
se klanějí šelmě a jejímu obrazu, a kdokoli 
přijme znamení jejího jména, nebudou mít 
odpočinutí dnem ani nocí!“ 
12Zde je zapotřebí vytrvalosti svatých, kteří se 
drží Božích přikázání a Ježíšovy víry. 
 

5. Dochází k obnovení svěcení soboty 
Deut. 5. 12-15  12Zachovávej sobotní 
den, aby ti byl svatý, jak ti přikázal Hos-
podin, tvůj Bůh.13Šest dní budeš praco-
vat a dělat všechnu svoji práci,14ale 
sedmý den je dnem odpočinku, 
zasvěceným Hospodinu, tvému Bohu. 
Nebudeš dělat žádnou práci – ty, tvůj 
syn ani tvá dcera, tvůj otrok ani tvá 
děvečka, tvůj býk ani tvůj osel, žádné z 
tvých dobytčat. Také přistěhovalec ve 
tvých branách ať si odpočine spolu s 
tebou, tvým otrokem a tvou 
děvečkou.15Pamatuj, že jsi byl v 
egyptské zemi otrokem a Hospodin, 
tvůj Bůh, tě odtud vyvedl mocnou 
rukou a vztaženou paží. To proto ti 
Hospodin, tvůj Bůh, přikázal, abys 
dodržoval sobotní den. 

 
Jde o poselství podobné poselství Eliášovu, 
kdy zaznívá výzva k pokání, následování Ježíše 
Krista celým srdcem a výzva k dodržování jeho 

přikázání. Bůh si vede svoji církev. Dává nám 
své prorocké slovo pro poslední dobu. Rozu-
míme poslední době? Jsme věrní následovníci 
Ježíše Krista? Máme v srdci Boží přikázání? 
Víme, co máme v těchto dnech dělat? Ptáme 
se na to Pána Boha? Jsme světlem pro druhé 
hledající lidi? Prosme pokorně o světlo a ori-
entaci v době, ve které právě žijeme. 
 

Zpracovala Jiřina Krejzová 
 
 

BIBLE PRO DNEŠEK - 
APOŠTOL PAVEL V ŘÍMĚ 
 

Ve čtvrtém čtvrtletí se budeme ve sborech při 
studiu tématu sobotní školy zabývat Pavlo-
vým listem Římanům. Při veřejných debatách 
nad Biblí budeme v úvodu hledat odpovědi 
na různé otázky týkající se postavy apoštola 
Pavla a jeho cesty do Říma. Proč psal opis 
právě do Říma? V čem byla víra římských 
křesťanů jedinečná, že se o ní hovořilo po ce-
lém světě? Jak se žilo tehdy v Římě a proč se 
Pavel nazývá otrokem? 

Internetová televize HopeTV připravila na 
toto téma rozhovor s teologem Romanem 
Machem na http://www.hopetv.cz. V rubrice 
Bible pro dnešek. 

 

(Převzato ze stránek církve: www.casd.cz) 

 
 

NEZISKOVÁ ORGANIZACE MARANATHA 
POMÁHÁ JIŽ 15 LET 
 

Nezisková organizace  

Maranatha z. s. si připo-
menula 15 let od svého 
založení. Od roku 2002 
tato křesťansky oriento-
vaná organizace založená Radimem Passe-
rem oslovila již více než 500 000 lidí.  

Organizovala či podporovala stovky projektů 
a aktivit z oblasti České a Slovenské repub-
liky, výchovy a vzdělávání ve více než 50 ze-
mích téměř na všech kontinentech světa. 

http://www.bible21.cz/online#zjeveni/14/7
http://www.bible21.cz/online#zjeveni/14/8
http://www.bible21.cz/online#zjeveni/14/9
http://www.bible21.cz/online#zjeveni/14/10
http://www.bible21.cz/online#zjeveni/14/11
http://www.bible21.cz/online#zjeveni/14/12
http://www.bible21.cz/online#deuteronomium/5/12
http://www.bible21.cz/online#deuteronomium/5/13
http://www.bible21.cz/online#deuteronomium/5/14
http://www.bible21.cz/online#deuteronomium/5/15
http://www.hopetv.cz/
http://www.casd.cz/neziskova-organizace-maranatha-pomaha-jiz-15-let/
http://www.casd.cz/neziskova-organizace-maranatha-pomaha-jiz-15-let/
https://www.maranatha.cz/
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Různorodé zaměření organizace nejlépe uka-
zují její aktivity zahrnující semináře, před-
nášky, biblická studia, letní evangelizační se-
tkání mladých lidí, vědecké výstavy o původu 
světa, dětské dny, publikační činnost atd. 
Mezi nejdůležitější nebo největší projekty 
Maranathy patří: 
 
 

• Globální projekt „Youth for Jesus“ – v 
České a Slovenské republice od roku 
2009 mladí lidé ve svém volném, 
prázdninovém, čase na konkrétním 
místě slouží lidem a sdílejí svou víru. 
Dosud se zapojilo 20 měst, 26 sborů a 
více než 660 mladých lidí. 
 

• Cyklus přednášek přinášející biblické 
pohledy na klíčová životní témata po-
řádané především pro účastníky z pod-
nikatelského prostředí a veřejnost. 

 

• Založení křesťanské základní a mateř-
ské školy v roce 2008 a aktuálně připra-
vované rozšíření o střední školu – ly-
ceum. Základní školu dnes navštěvuje 
206 žáků, mateřskou školu pak 40 dětí, 
náklady přesáhly 175 mil. Kč. 

 

• Projekt Genesis Era, jehož cílem je při-
nést široké veřejnosti vědecké po-
znatky týkající se našeho původu. 

 

• Sociální fond pomáhá lidem v těžkých 
životních situacích. 

 

• Podpora více než 1 500 dětí v Bangla-
déši v rámci projektu Banglakids. 

 

• Partnerství Národního týdne manžel-
ství a Dne pro rodinu. 

 

• Zapojení do ASI, celosvětového laic-
kého hnutí podnikatelů a živnostníků 
uvnitř Církve adventistů sedmého dne, 
kteří podporují evangelizační a misijní 
projekty po celém světě. 

 
• Účast v globálním projektu One day  

church a One day school – výstavba modlite-
ben a škol. 
 

Nedílnou součástí činnosti organizace Mara-
natha je i propagace a podpora zdravého ži-
votního stylu. Organizace provozuje od roku 
2004 obchod se zdravou výživou a od roku 
2008 vegetariánskou restauraci v pražském 
areálu BB Centrum. Ročně obslouží více než 
100 000 klientů v restauraci a 100 000 zákaz-
níků v obchodě. Organizace také pravidelně 
podporuje Dny zdraví. V neposlední řadě se 
společnost věnuje publikační činnosti.  

Distribuováno bylo více než 400 000 titulů. 
Jedním z nejprodávanějších titulů jsou Ani-
mované biblické příběhy, kterých se ve formě 
DVD prodalo v České republice a na Sloven-
sku více jak 100 000 kusů. 
 

K aktuálním projektům organizace Mara-
natha patří příprava vzdělávacího webového 
portálu genesisera.cz, který hledá odpovědi 
na otázky vzniku vesmíru, přírody, člověka a 
toho, jak vypadala jejich dávná historie. Zda 
byl počátek tohoto světa dokonalý, nebo na-
opak temný a chaotický a jsou-li věda a nábo-
ženství ve sporu, nebo naopak v hlubokém 
souladu. S tímto projektem také úzce souvisí 
příprava DVD s názvem Achillovy paty revo-
luce, kde patnáct univerzitních profesorů od-
krývá pozoruhodným způsobem jádro kon-
fliktu mezi dvěma základními pohledy na svět 
– pohledem stvořitelským a pohledem evo-
lučním. 

 

(Převzato ze stránek církve:  www.casd.cz) 
  

 
 

  KŘESŤANSKÉ AFORISMY: 
 
• Kdo v něco věří, ten něco dělá 

 

• Je lépe být v bouři s Pánem Ježíšem než na    
   klidných vodách bez Něho 

 

• Jestliže nás Bůh posílá, pak nás doprovází 

 

http://www.biblickepribehy.cz/
http://www.biblickepribehy.cz/
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NAROZENINY V PODZIMNÍCH MĚSÍCÍCH 
OSLAVÍ:  
  

Ladislav H. -    03.10. 
Ellen B. -    05.10. 
Tomáš K.        -    05.10. 
Alena F. -    22.11.    
Jan T.  -    23.11. 
Halyna U. -    26.11. 
Dana Ň. -    28.11. 
 
Jenda T. -    08.10. 
Miriam H. -    24.11. 
Simona H. -    24.11. 
Dominik H.  -    29.11. 
 

Všem jmenovaným oslavencům ze srdce pře-
jeme stélé zdraví, duchovní růst a spojení 
s naším Pánem Ježíšem Kristem.  
 

PŘEHLED FINANČNÍCH DARŮ      

SBORU ZA MĚSÍCE  

ČERVENEC 
Sbírky pro potřeby sboru        2 831 Kč 
Na fond oprav 1/3 sb. pro sbor         1417 Kč 
Zvláštní dary pro sbor                      854 Kč 
Sbírka na podporu misie        2 241 Kč 
 

SRPEN 
Sbírky pro potřeby sboru        1 761 Kč 
Na fond oprav 1/3 sb. pro sbor          883 Kč 
Sbírka na podporu misie        1 393 Kč 
Sbírka sk. Lipník                                 11 318 Kč 
Sbírka misie sk. Lipník                               390 Kč 
 

ZÁŘÍ 

Sbírky pro potřeby sboru        2 018 Kč 
Na fond oprav 1/3 sbírky pro sbor        1009 Kč 
Zvláštní dary pro sbor                      154 Kč 
Sbírka na podporu misie        1 036 Kč 
Sbírka 13. soboty         1 377 Kč 
Sbírka sk. Lipník                                   1 520 Kč 


