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EDITORIAL 
 

Určitě pro většinu z nás je květen nejkrásnější 
měsíc roku. Více či méně (alergici) rádi nasá-
váme nespočet vůní kvetoucích stromů a 
květů rostlin, těšíme se na setrvalý stav tep-
lých dnů a přemýšlíme kam se vydat, aby-
chom mohli obdivovat nová místa a krásu 
jarní přírody. 
Nedá mi než v tomto kontextu připomenout 
parafrázovaný biblický text z listu Římanům 
1:20 - Jeho věčnou moc a božství, které jsou 
neviditelné, mohou lidé spatřit ve stvořené 
přírodě. Kdo nad tím zodpovědně nepřemýšlí, 
není pro něj omluvy.    
 
Přeji všem lidem dobré vůle, aby mohli ve 
zdraví prožívat příjemně strávený čas jarních 
dnů, aby zvláště v tomto období projevili více 
ochoty zamýšlet se nad zákonitostmi přírody, 
která toho o svém Zákonodárci odhaluje 
opravdu dost. 
 
Pavel Přibyl 
 
 
POSTŘEHY Z KONFERENCE ČS 

 
 Blíž Bohu, blíž lidem, tak znělo heslo konfe-
rence Českého sdružení 2015, jejíž pracovní 
část probíhala po čtyřech letech opět po dvě 
dubnové neděle.  

Delegáti sborů českého sdružení hle-
dali společnou vizi pro následující čtyřleté ob-
dobí. Biblickou inspirací nové vize církve v Če-
chách se stal text z novozákonního Listu Ko-
loským (2,6-7): “Když jste přijali Krista Ježíše 
jako Pána, pak v něm také žijte. Zapusťte v 
něm kořeny a budujte se na něm, posilujte se 
ve víře, jak jste se naučili, a s vděčností v ní  
rosťte.”  

 
 
 
 
 
Dokument vyzývá všechny sbory i jednotlivce 
k životu v úzkém vztahu s Bohem, vztahu, 
který bude zakořeněn v modlitbě, studiu 
Písma a službě, k prohlubování osobních 
vztahů v rodinách, sborech a církvi i v zaměst-
nání, k nesobeckému životu se zájmem o 
okolní situaci, skutečné potřeby a tužby lidí, a 
k živé naději do budoucnosti, důvěře v Boží 
moc a pomoc, jistotě, že “nepatříme sami 
sobě.”  

Delegáti rovněž volili zástupce vedení 
našeho sdružení. Dlouholetého předsedu 
Pavla Zvolánka nahradí kazatel poděbrad-
ského sboru Vít Vurst. Služebnost tajemníka 
po Jiřím Tomáškovi převezme David Čančík. 

  

 

Po hospodáři Zdeňku Martaskovi na-
stoupí ředitel HopeTV Csaba Čák. 

 

Věkový průměr nových vedoucích 
sdružení (na snímku níže) je poprvé v historii 
nižší než čtyřicet let. Zvolen byl také nový vý-
bor sdružení, který konference pověřila výbě-
rem a volbou vedoucích jednotlivých oddě-
lení služby církve. 
 

Velmi děkuji našemu Pánu za to, že jsem 
spolu s Pavlem Přibylem mohl být svědkem 
toho, jak delegáti společně vyjádřili touhu být 

Na snímku zleva: Tajemník - David Čančík,  
předseda - Vít Vurst a hospodář - Csaba Čák. 
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blíže nejen Bohu, ale hlavně lidem ve svém 
okolí. Být skutečně sloužící církví, která ne-
bude zapomínat na potřebné. 
 

Na závěr připomínám, že slavnostní konfe-
renční bohoslužba ČS se uskuteční v sobotu 
16. května v Hradci Králové v kongresovém 
centru Aldis. Věřím, že si většina z vás tuto 
příležitost nenechá ujít, nejen proto, že se 
v našem sboru pobožnost nekoná. 
 
Váš kazatel Karel 
 
 
ROZKVETLÝ PEKING 
 
Vážení přátelé, 
 
ani jsme netušili, jak dokáže být Peking na 
jaře nádherný. Všude po městě rozkvetou 
nejrůznější parky a zahrady a je to velmi 
hezký pohled. Musíme říct, že údržbě zeleně 
tady věnují velkou pozornost. Asi to souvisí i 
s umělým zvyšováním zaměstnanosti, ale je 
to hezké. Na jaře jsme začali dělat naše první 
výlety za kulturními a historickými památ-
kami. Navštívili jsme Lama Temple, Confusius 
Temple, Temple of Heaven a Summer Palace.  
Všechny tyto památky jsou součástí krásných 
rozlehlých parků.  
 
Výlet sem by byl velmi příjemný, kdyby 
ovšem všude nebylo přelidněno. Všude se 
tlačí velké davy Číňanů, pro které je návštěva 
těchto parků jedinou možností, jak vypad-
nout ze svých malých bytečků uprostřed roz-
lehlých pekingských sídlišť. Nedá se nic dělat, 
na velké množství neotesaných Číňanů si mu-
síme zvykat. Oni na to zvyklí jsou, protože se 
mačkají všude a od mala. Stejně tak si mu-
síme každý den zvykat na psychický nápor na 
silnicích.  
 
S Pavlem se považujeme za klidné a přátelské 
osoby, ale v čínské dopravě bychom často 
nejraději vyletěli z kůže. Ani nevíme, jestli 

nám více vadí to, že vůbec nerespektují pra-
vidla silničního provozu, jezdí si podle svého, 
vtlačí se autem do sebemenší skuliny, i když 
tím totálně ucpou silnici, všude houkají, 
anebo že se u toho ještě hloupě tváří. Ale 
s tímto bojem máme co do činění všichni ci-
zinci a musíme si na to zvyknout. Díky Bohu 
se tady cítíme až na těchto pár čínských spe-
cialit čím dál lépe.  
 
Ellen 

 
 

CESTA MÉHO ŽIVOTA – Eva 
 
Letos mi bude 67 roků. Životem mě provázely 
starosti i radosti. Současnou mojí radostí jsou 
naše vnoučátka Janička a Martínek. 
Ale začnu od začátku. Vyrostla jsem na ves-
nici, docela malé. Měla jsem milující rodiče, 
blízko bydlela babička a děda.  
 
Moje maminka byla švadlena, šila doma. 
Každý den se u nás někdo objevil, buď přišly 
zákaznice na „zkoušku šatů“ nebo si přišel ně-
kdo pro první pomoc při zraněních, ať to byl 
useknutý koneček prstu nebo rozseknutá 
hlava a za ním červená cestička. Pak teprve 
šel dotyčný k doktorovi.  
 
Otec pracoval jako účetní v bývalém AZNP. 
Na vesnici se angažoval ve veřejných funk-
cích. Tehdy to nebylo ani tak o stranické pří-
slušnosti, ale hlavně o práci a to fyzické. Ře-
meslníci se na veřejné práce nezvali, všichni 
budovali vlastníma rukama, co bylo potřeba. 
Alespoň já jsem to tak viděla. Horší to bylo po 
roce 68. To otci hrozil vyhazov z práce, musel 
odejít na čas z veřejných funkcí v řízení obce. 
Nesouhlasil se vstupem vojsk. 
 
Ještě se vrátím zpátky do mého dětství. Do 
školy jsem chodila do vedlejší vesnice, v létě 
v zimě pěšky. Později na kole, autobus jezdil 
až později. Na tuto školičku vzpomínám moc 
ráda.  Byly tam jen tři třídy. První třídu učil 
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pan řídící, druhou a čtvrtou pan učitel a třetí 
a pátou paní učitelka. Všichni učitelé byli bá-
ječní. Od šesté třídy jsem chodila do větší 
školy, byla vzdálenější, tam už to šlo jen na 
kole a to i v zimě.  
 
Následovala střední ekonomická škola a pak 
moje zaměstnání. Zvláštností je, že jsem na 
stejném pracovním místě, jen s malou obmě-
nou, vydržela 38 roků. Nikdy jsem nemusela 
žádat o práci. To teď není obvyklé.   
 
V ekonomickém oddělení, na stejné chodbě, 
pracoval i můj budoucí manžel. A bylo to... 
Vdala jsem se, máme spolu dvě děti. Ty pro-
žily dětství částečně ve městě a na vesnici u 
babičky a dědy. Na vstřícnost s jakou nás ro-
diče na víkendy přijímali moc ráda a s láskou 
vzpomínám.  
O mnoho let později se naše rodina, díky sy-
novi, dozvěděla o Bohu. Bylo to převratné ob-
dobí. Jsem vděčná manželovi, že to ustál, ne-
bránil mi, abych navštěvovala bohoslužby, 
smířil se i s dalšími okolnostmi z toho plynou-
cími. A to jsem v tom nebyla sama, uvěřila i 
moje maminka a dcera. Ani děda (otec) to ne-
měl lehké, když mu babička (moje maminka) 
ujížděla na bohoslužby a on zůstával doma 
sám. 
Pak se syn oženil a dcera se vdala. Jak jsem 
zmínila na začátku, teď se těšíme ze dvou 
vnoučátek, a co nám síly v našem věku stačí, 
se jim s nadšením věnujeme. S nimi jezdíme 
do stejného domečku na vesnici, kde i naše 
děti trávily volné dny. 
 
Eva 
 
 
BOŽÍ POSELSTVÍ 
 
Co nás čeká v blízké budoucnosti? Je někdo, 
kdo nám může na tuto otázku poctivě odpo-
vědět? Kristus nás varuje: „Mějte se na po-
zoru, aby vaše srdce nebyla zatížena nestříd-
mostí, opilstvím a starostí o živobytí a aby vás 

onen den nepřekvapil jako past“ „Buďte bdělí 
a proste v každý čas, abyste měli sílu uniknout 
všemu tomu, co se bude dít, a mohli stanout 
před Synem Člověka.“ (Luk 21,34,36) 
Dostatečnou výstrahou by nám měla být 
slova „hle přichází den Hospodinův…., aby 
zemi změnil v poušť a vymýtil z ní její hříchy.“ 
(Iz 13.9) 
Adventisté jsou známi mimo jiné učením o 
trojandělském  poselství – poselství, které je 
aktuální pro dnešní dobu:  
 
O čem je poselství prvního anděla? Ohlašuje 
začátek velkého soudu. Tomu musí předchá-
zet obnova srdce a mysli. Bůh nás chce tímto 
poselstvím vyburcovat z naší netečnosti a 
lhostejnosti. Chce nás připravit na příchod 
Krista. Co nás zajímá nejvíc?  O co nám jde 
v první řadě?  Jak vnímáme události, které 
hýbou dnešním světem? Rozumíme tomu 
tak, že jsme na kraji něčeho mnohem závaž-
nějšího?  Že Boží soud skutečně přichází? 
 
Kdy se začínají připravovat na zkoušku, stu-
denti co říkáte? Budeme se dnes připravovat 
na zkoušku, která přijde za 10 let? Jistě ne, ale 
určitě se budeme připravovat na zkoušku, 
která je za týden. I mezi studenty jsou velké 
rozdíly. Někteří usilují jen o kredit, jiní chtějí 
znát víc. Ti se poznají podle toho, že se ptají. 
Podobně na tom budou ti, kteří se připravují 
na Boží království. Dovoluji si tvrdit, že Boží 
soud je aktuální poselství.  
 

Takovým Bůh zjeví skryté věci: „Hos-
podinovo tajemství patří těm, kdo se ho bojí, 
ve známost jim uvádí svou smlouvu.(Žalm 
25.14) Zvídavý student se dostane mnohem 
dál, pozná a pochopí mnohem víc, než stu-
dent, který nemá zájem věcem do hloubky 
rozumět. Věřící, který studuje Písmo a 
upřímně se modlí, pozná, co ho čeká v blízké 
budoucnosti. Bude se při druhém příchodu 
opakovat tragická historie jako při Kristově 
prvním příchodu?  
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E. G. Whiteová v knize Drama Věků - „Vývoj 
křesťanství a vize budoucnosti“ na str. 210 
uvádí: „Jeden anděl navštívil zemi, aby se pře-
svědčil, kdo je připraven uvítat Pána Ježíše. 
Nikde nenašel známky toho, že Mesiáše ně-
kdo očekává. Nikde nenašel důkaz, že Mesi-
áše očekávají, nikde neviděl přípravy na uví-
tání Knížete života. Překvapený Boží posel už 
pomýšlel na návrat do nebe, když znenadání 
objevil několik pastýřů hlídajících v noci 
stáda. Pozorovali hvězdnou oblohu, přemýš-
leli o proroctvích, která předpovídala příchod 
Mesiáše na zem, a toužili po tom, aby Vyku-
pitel světa už přišel.“  
 
Historie se opakuje. Boží anděl, který oznámil 
radostnou zprávu pastýřům, chce i dnes při-
nést dobrou zprávu o druhém příchodu Vyku-
pitele. Komu z nás ji bude moci oznámit, zá-
leží zcela na nás. Na našem zájmu o věci věč-
ného významu. Podobně jako student se do-
tazuje svého učitele, a tak rozumí složitějším 
naukám, tak ten, kdo je spojen s Bohem a při-
jímá jeho rady, bude rozumět době, ve které 
žije. „Vy však bratři nejste ve tmě, aby vás ten 
den mohl překvapit jako zloděj. Vy všichni 
jste synové světla a synové dne. Nepatříme 
noci ani temnotě.“ (1 Tes 5,4-5) 
 
Učitel má radost z dobrého studenta, který se 
rozvíjí. Bůh má také radost, když si vážíme po-
znání, které nám dává.  Bůh rád ukáže pravdu 
tomu, kdo o ni stojí. Komu Bůh zjevil proroc-
tví o příchodu Mesiáše? Židovským vůdcům. 
Oni však nevěděli, kdy Mesiáš přijde. Ani ne-
oznámili lidem, že se Jeho příchod blíží. Byli 
příliš zaujati sami sebou, svými ambicemi o 
pozice a moc. Byli natolik lhostejní ke zname-
ním doby, že propásli den příchodu. Byli po-
hodlní, snili o pokoji a jistotě. Jak jsme na tom 
my dnes? O čem sníme? Neruší nás příliš zna-
mení dnešní doby? Neruší nás příliš Danie-
lovo proroctví, které praví:  „V oné době po-
vstane Míkael, velký ochránce, a bude stát při 

synech tvého lidu. Bude to doba soužení, jaké 
nebylo od vzniku národa až do této doby.  
 
V oné době bude vyproštěn tvůj lid, každý, 
kdo je zapsán v knize.“ (Dan 12.1) 
 
Zpracovala Jiřina Krejzová 
 
 
PŘEHLED FINANČNÍCH DARŮ 
SBORU ZA MĚSÍC - DUBEN 
 
Pro potřeby sboru      1 884 Kč 
Na fond oprav         943 Kč 
Zvláštní dar pro sbor        475 Kč 
Podpora sborové misie        740 Kč 
Dary 13. soboty     1 242 Kč 
 
 
HUMOR KOŘENÍ ŽIVOTA 

Kněz praví na mši svým věřícím: "Příští neděli 
budu kázat o lži a chci, abyste si všichni pře-
četli sedmnáctou kapitolu Marka."  
O týden později se před kázáním ptá z kaza-
telny, kdo všechno četl sedmnáctou kapi-
tolu? Zvednou se ruce všech přítomných. 
Kněz s úsměvem povídá: "Marek má jen šest-
náct kapitol. Takže teď začnu kázat o hříchu 
lži." 
 
 
NAROZENINY OSLAVÍ: 
          
        Květa M.  -        5. 5. 
          Marta P.  -      19. 5.  

        Markéta V. -      23. 5. 
         
        Viktorka H. -        8. 5. 
 
Všem našim oslavencům ze srdce přejeme 
hojnost Božího požehnání, stálé zdraví, víru a 
naději v brzký příchod Ježíše Krista našeho 
Pána. 
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Úterý 12. května v 18:00 hod. 
 

KLUB ZDRAVÍ - Psychologie zdraví, aneb po-
kouším se žít zdravě, ale nedaří se mi...  

 
Jak nalákat a na-
dchnout svůj mo-
zek ke zdravému 
způsobu života a 

myšlení? Inspirativní téma nám představí 
B.Th. Karel Vasilek. 
 

Vstupné - dobrovolný příspěvek 
 

 
 

Čtvrtek 14. května v 19:00 hod. 
 

KINO – BŘICHO TOKIA 
 

Datum 11. března 2011 se na věčné časy za-
psal do Japonské historie jako jeden z nejtem-
nějších dnů. Byl to den, kdy kvůli zničující vlně 
tsunami po zemětřesení došlo k roztavení a 
následné explozi jaderných reaktorů v ato-
mové elektrárně Fukushima.  
 
Tým Německých filmařů natáčel v roce 2010 
dokument o životě lidí v Tokiu. Dva roky po 
katastrofě se vrací zpět, aby zjistil, jak tato ka-
tastrofa ovlivnila obyčejné lidi. Nejenom je-
jich osobní životy, ale také jejich práci. Japon-
ský národ se doposud s touto katastrofou ne-
vyrovnal a řada Japonců musela přehodnotit 
svůj vztah k vládě a Japonské demokracii. 
(V rámci projektu Ekofilm).     
 

Film SRN v původním znění, čs titulky. 
Délka: 70 min. 
 
Scénář a režie: Reinhild Dettmer-Finke 
 

Vstupné dobrovolné 

 

Úterý 19. května v 19:00 hod. 
 
SKUTEČNÉ DŮVODY UPÁLENÍ MISTRA J. HUSA 
 
Upálení Mistra Jana Husa zanechalo v našich 

dějinách temnou stopu. 
Kostnický koncil, který měl 
původně řešit causu refor-
mationis církve se proměnil v 
červnu a v červenci r. 1415 v 

soudní tribunál, který vynesl krutý rozsudek 
nad mužem, proti němuž byla vznesena 
vážná obvinění. Jakého typu tato obvinění 
byla? Byl Hus opravdu upálen proto, že kriti-
zoval morální úpadek života kněžstva?  
 
Přednáška Martina Chadimy. (Teolog a peda-
gog CČH), který svůj dlouhodobý zájem o Hu-
sův odkaz zúročil také jako člen "Komise pro 
studium problematiky spojené s osobností, 
životem a dílem mistra Jana Husa" při České 
biskupské konferenci. Vrcholem snah této ko-
mise bylo uznání Husa coby "reformátora" z 
úst papeže Jana Pavla II. v roce 1999. Před-
náška v rámci křesť. akademie v MB. 
 

Vstup volný 
 

 

Čtvrtek 21. května v 18:00 hod. 
 
MĚSÍC MÁJ JE LÁSKY ČAS, ANEB NEZBYTNÁ 
VÝBAVA MUŽE A ŽENY PRO TRVALÝ PART-
NERSKÝ VZTAH 
 

Slovo "láska" má v naší kultuře 
mnoho významů. Jsou ale i kul-
tury a jazyky, kde je láska vy-
jádřena mnohem větším po-

čtem pojmů. Všichni se shod-
neme, že bez lásky jen těžko vybudujeme 
funkční a trvalý vztah. Společně se zamyslíme 
nad tím, jak využít mnoha podob lásky k vy-
tvoření opravdu trvalého vztahu. 
 

Téma povede B.Th. Karel Vasilek. 
 

Vstupné dobrovolné 

PROGRAM LÁVKY - KVĚTEN 2015 
www.lavkamb.cz 
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Úterý 26. května v 18:00 hod. 
 

KLUB ZDRAVÍ -  MÁ STRES SOUVISLOST S 
NAŠÍ VÝŽIVOU, ANEB PROTISTRESOVÁ 
SPIŽÍRNA. 

  
V přednášce se 
dozvíme, co 
nám ve stravě 
nejčastěji  chybí, 

které potraviny vedou k eliminaci stresu a 
proč? Nebudou chybět recepty a informace 
jak na to.  
Téma představí lektorka IŽS B.Th. Jiřina Krej-
zová. 
 

Vstupné - dobrovolný příspěvek 
 
 

Čtvrtek 28. dubna v 19:00 hod. 
 

KINO - ÚTĚK NA TAHITY A JEHO OSTROVY 

 

Film vznikl na ostrovech Francouzské Poly-
nésie (Tahiti, Moorea, Raiatea, Taha, 
Huahine, Maupiti, Bora Bora). Druhý ze série 
cestopisných dokumentů „Útěk do přírody” 
nabízí nevšední pohled na další z nejkrásněj-
ších míst na Zemi.  
Jaká je dnešní podoba ostrovů, které se již 
před dvěma staletími proslavily úchvatnou 
přírodou, magickými rituály a tancem plným 
nespoutané vášně? Existují tajuplné obřady i 
v 21. století, nebo jsou to jen pouhá předsta-
vení pro turisty? Zachovali si místní obyvatelé 

vztah k přírodě, z níž po staletí čerpali hlu-
boké poznání?  
 
Vzrušující setkání autorů s inteligentními žra-
loky boří mýty o krvelačných predátorech a 
líčí nezapomenutelné dojmy z prvních setkání 
s těmito vládci hlubin. Poetické ladění, ale i 
akční záběry predátorů, přibližujících se často 
na dosah, vzbuzují v divácích mnoho asociací 
s vlastními prožitky. (V rámci projektu Eko-
film) 
 
Film ČR, režie a scénář Libor Špaček, délka 
52 min. 
 
Vstupné dobrovolné 
 

 

Pátek 29. května v 19:00 – 23:00 hod. 
 
Noc kostelů - Společenský dům Lávka  CASD 
MB. 

 
Průběžná prohlídka společen-

ských prostor. 
 

Exegetická dílna – možnost na-
hlédnout pod pokličku moder-
ních nástrojů pro výklad biblic-
kých textů od nejmodernějších 

počítačových pomůcek po stále platné a ni-
kdy nestárnoucí knižní zdroje.  
 
K vidění bude více než 30 biblí různých vydání 
včetně řeckých a hebrejských. Množství bib-
lických slovníků a odborných komentářů a 
dalších pomůcek. Prezentace nejstarších ru-
kopisů v digitalizované podobě. 
 
Každý pátý návštěvník získá zdarma knihu 
Historie Bible, každý dvanáctý český ekume-
nický překlad bible.  

 
 


